
Budapest, 2022. november 30.  11. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest, 2020. március 31.  3. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI 
SZERVEZETSZABÁLYOZÓ 
ESZKÖZÖK

2020. évi I. törvény A költségmentesség és a  költségfeljegyzési jog polgári és 
közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 
2017.  évi CXXVIII.  törvény, valamint az  egyes törvényeknek 
az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő 
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény módosításáról  ...... 408

25/2020. (II. 25.) 
Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról  .............................. 411

26/2020. (II. 25.) 
Korm. rendelet

A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási 
keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. ren de let 
módosításáról ..................................................................................................... 413

1/2020. (III. 12.)  
PM rendelet

A pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről  .............
414

1061/2020. (II. 25.) 
Korm. határozat

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- 
átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról  ..... 419

1086/2020. (III. 10.) 
Korm. határozat

Az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles 
üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatá-
sához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi 
forrás igényről  ................................................................................................... 421

1098/2020. (III. 12.) 
Korm. határozat

A bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellen-
tételezéséről  ........................................................................................................ 422

1106/2020. (III. 14.) 
Korm. határozat

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli 
kor mány zati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és 
feje zetek közötti előirányzat-átcsoportosításról  ............................. 424

HIRDETMÉNYEK 428

  

Jogszabályok, közJogi 
szervezetszabályozó 
eszközök

2022. évi XXXi. 
törvény

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőr-
zésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
törvények módosításáról .............................................................................. 1515

2022. évi XXXiii. 
törvény

a Magyarország és az andorrai Hercegség között a jövede-
lemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóki-
játszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló egyezmény 
kihirdetéséről .................................................................................................... 1530

2022. évi XXXiX. 
törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigaz-
gatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXvii. 
törvény módosításáról .................................................................................. 1555

393/2022. (X. 19.) 
korm. rendelet

a Magyar export-import bank részvénytársaságról és a Magyar 
exporthitel biztosító részvénytársaságról szóló 1994. évi Xlii. 
törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról .............. 1571

412/2022. (X. 25.) 
korm. rendelet

a Magyar export-import bank zrt. által az állam készfizető 
kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és 
kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és 
részletes szabályairól szóló 435/2012. (Xii. 29.) korm. rendelet 
módosításáról ................................................................................................... 1573

415/2022. (X. 26.) 
korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében 
szükséges intézkedésekről ........................................................................... 1574

416/2022. (X. 26.) 
korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 
210/2014. (viii. 27.) korm. rendelet módosításáról ............................. 1575

420/2022. (X. 27.) 
korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok 
eltérő alkalmazásáról ..................................................................................... 1589

423/2022. (X. 28.) 
korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyaror-
szági következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
180/2022. (v. 24.) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséről ........................................................................................... 1591

424/2022. (X. 28.) 
korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyaror-
szági következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabá-
lyokról .................................................................................................................. 1592

425/2022. (X. 28.) 
korm. rendelet

a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépé-
séről és veszélyhelyzeti intézkedésekről ................................................. 1593

435/2022. (Xi. 2.) 
korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (i. 20.) korm. rendelet 
módosításáról ................................................................................................... 1599

441/2022. (Xi. 7.) 
korm. rendelet

az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabá-
lyokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (vi. 4.) 
korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő 
módosításáról ................................................................................................... 1600



1514 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 

444/2022. (Xi. 7.) 
korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint vissza- 
fizetésének szabályairól szóló 107/2011. (vi. 30.) korm. rendelet 
szabályainak eltérő alkalmazásáról ........................................................... 1602

452/2022. (Xi. 9.) 
korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának káros-
anyagkibocsátás-alapú átalakításáról ...................................................... 1603

453/2022. (Xi. 9.) 
korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti 
további eltérő alkalmazásáról ..................................................................... 1604

454/2022. (Xi. 9.) 
korm. rendelet

a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések 
veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról ............. 1605

459/2022. (Xi. 9.) 
korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (vi. 4.) korm. rendelet 
módosításáról ................................................................................................... 1606

46/2022. (Xi. 8.)  
MNb rendelet

a „kertész imre” ezüst emlékérme kibocsátásáról ............................... 1607

47/2022. (Xi. 8.)  
MNb rendelet

a „kertész imre” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról .................. 1609

13/2022. (Xi. 11.) 
gFM rendelet

a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási 
folyamatról szóló 16/2017. (vi. 30.) NgM rendelet módosításáról ... 1611

7/2022. (X. 26.)  
PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet módosításáról................................ 1613

48/2022. (X. 25.) 
ogy határozat

a központi költségvetés címrendjének az integritás Hatósággal 
összefüggő módosításáról ........................................................................... 1617

1489/2022. (X. 19.) 
korm. határozat

a diákhitelezés intézményrendszerének továbbfejlesztéséről ....... 1618

1511/2022. (X. 24.) 
korm. határozat

a széchenyi kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről ...... 1619

1512/2022. (X. 24.) 
korm. határozat

az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási 
javaslatáról ......................................................................................................... 1621

1514/2022. (X. 26.) 
korm. határozat

a gyármentő Programról ............................................................................. 1622

1515/2022. (X. 26.) 
korm. határozat

Címrendi módosításról és kiegészítésről, a központi 
Maradványelszámolási alap előirányzatból, a rezsivédelmi alap 
központi kiadása előirányzatból, a gazdaság-újraindítási 
programok előirányzatból, a Járvány elleni védekezés központi 
tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosí-
tásról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről ............................................................................................ 1623

1534/2022. (Xi. 7.) 
korm. határozat

a gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról ................................................................................................... 1635

1538/2022. (Xi. 9.) 
korm. határozat

Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosí-
tásról, a rezsivédelmi alap központi kiadása előirányzatból és a 
gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő 
előirányzat-átcsoportosításról .................................................................... 1638

az alkotMáNybíróság 
döNtÉse

26/2022. (Xi. 3.)  
ab határozat

a kúria kfv.i.35.141/2021/7. számú, valamint a Miskolci 
törvényszék 101.k.700/835/2020/23. számú ítéletei alaptörvény-
ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről ................ 1645



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7073

II. Törvények

2022. évi XXXI. törvény
az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő  
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról*

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  
1996. évi LVII. törvény módosítása

1. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény „Átmeneti 
rendelkezések” alcíme a következő 95/L. §-sal egészül ki:
„95/L.  § (1) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a  Versenytanács tagja az  európai uniós 
költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először  
– 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez 
csatolja a vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a  Versenytanács tagja 2022. december 31-ig 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény „A Hatóságra és eljárására 
vonatkozó átmeneti szabályok” alcíme a következő 218/E. §-sal egészül ki:
„218/E.  § (1) A  Médiatanács tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint −  
2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő házastársának, 
élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Médiatanács tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a  2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

3. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 229. §-ában a „206–209. § és 
211–218/D. §-a” szövegrész helyébe a „206–209. § és 211–218/E. §-a” szöveg lép.

3. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

4. §  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a  következő 35/B.  §-sal 
egészül ki:
„35/B.  § (1) Az  Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi 
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló 
állapot szerint − 2023.  január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő 
házastársának, élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 24-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az  Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

5. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 6.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  köztársasági elnök a  megbízatása keletkezését követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. 
A vagyonnyilatkozatra az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) A  köztársasági elnök a  vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a  vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, továbbá gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) a köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával 
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A  vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a  vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a  köztársasági elnök 
tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának – egyben 
a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának – tényét az Országgyűlés állapítja meg.
(4) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a  Hivatal honlapján haladéktalanul 
közzéteszi. A  vagyonnyilatkozat a  Hivatal honlapjáról a  köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő  
egy év elteltével távolítható el.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője kezeli.
(6) A  családtag vagyonnyilatkozatába csak az  Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó 
bizottságának (a  továbbiakban: alkotmányügyi bizottság) tagjai tekinthetnek be a  köztársasági elnök 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(7) A  köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az  alkotmányügyi bizottság elnökénél bárki 
kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli 
a  vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a  kezdeményezés nem felel meg az  e  bekezdésben foglalt 
követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az  ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy 
adatot nem tartalmaz, az alkotmányügyi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. 
A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát az alkotmányügyi bizottság ellenőrzi.
(8) A  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az  alkotmányügyi bizottság felhívására a  köztársasági 
elnök köteles a  saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi 
viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az  adatokba csak az  alkotmányügyi bizottság 
tagjai tekinthetnek be. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről az alkotmányügyi bizottság elnöke 
tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, aki az alkotmányügyi bizottság által megállapított tényekről a soron következő 
ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(9) A  köztársasági elnök által benyújtott igazoló adatokat a  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását 
követő harmincadik napon törölni kell. A  Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a  volt köztársasági elnök és 
családtagja vagyonnyilatkozatát a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.”

6. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 22. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  volt köztársasági elnök az  ebben az  alcímben meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg 
a megbízatásának megszűnését követően az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz 
eleget.”

7. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) A köztársasági elnök az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
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(2) Az  Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

5. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 6.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  köztársasági elnök a  megbízatása keletkezését követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. 
A vagyonnyilatkozatra az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) A  köztársasági elnök a  vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a  vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, továbbá gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) a köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával 
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A  vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a  vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a  köztársasági elnök 
tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának – egyben 
a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának – tényét az Országgyűlés állapítja meg.
(4) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a  Hivatal honlapján haladéktalanul 
közzéteszi. A  vagyonnyilatkozat a  Hivatal honlapjáról a  köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő  
egy év elteltével távolítható el.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője kezeli.
(6) A  családtag vagyonnyilatkozatába csak az  Országgyűlés alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó állandó 
bizottságának (a  továbbiakban: alkotmányügyi bizottság) tagjai tekinthetnek be a  köztársasági elnök 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(7) A  köztársasági elnök vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az  alkotmányügyi bizottság elnökénél bárki 
kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli 
a  vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a  kezdeményezés nem felel meg az  e  bekezdésben foglalt 
követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az  ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy 
adatot nem tartalmaz, az alkotmányügyi bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. 
A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát az alkotmányügyi bizottság ellenőrzi.
(8) A  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az  alkotmányügyi bizottság felhívására a  köztársasági 
elnök köteles a  saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi 
viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az  adatokba csak az  alkotmányügyi bizottság 
tagjai tekinthetnek be. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről az alkotmányügyi bizottság elnöke 
tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, aki az alkotmányügyi bizottság által megállapított tényekről a soron következő 
ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(9) A  köztársasági elnök által benyújtott igazoló adatokat a  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását 
követő harmincadik napon törölni kell. A  Hivatal gazdasági ügyekért felelős vezetője a  volt köztársasági elnök és 
családtagja vagyonnyilatkozatát a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.”

6. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 22. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  volt köztársasági elnök az  ebben az  alcímben meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg 
a megbízatásának megszűnését követően az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz 
eleget.”

7. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) A köztársasági elnök az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
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(2) A  köztársasági elnök 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a  2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

8. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 24.  §-ában a  „26. és 27.  §” 
szövegrész helyébe a „26–28. §” szöveg lép.

5. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

9. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az alapvető jogok biztosa és helyettese a megválasztását követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot 
tesz. A  vagyonnyilatkozatra az  országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat 
– az e törvényben meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az alapvető jogok biztosa és helyettese a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az alapvető jogok biztosa és helyettese 
vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – az alapvető jogok biztosa és 
helyettese megbízatását nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(4) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – az  Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (a  továbbiakban: Hivatal) főtitkára a  Hivatal 
honlapján haladéktalanul közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról az alapvető jogok biztosa, illetve helyettese 
megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.
(5) A vagyonnyilatkozatokat a Hivatal főtitkára kezeli.
(6) A családtag vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottságának 
(a  továbbiakban: összeférhetetlenségi bizottság) tagjai tekinthetnek be az alapvető jogok biztosa vagy helyettese 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(7) Az  alapvető jogok biztosa vagy helyettese vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az  összeférhetetlenségi 
bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a  vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan 
tényállítással, amely pontosan megjelöli a  vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a  kezdeményezés 
nem felel meg az  e  bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az  ismételten 
benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, az  összeférhetetlenségi bizottság elnöke 
az  eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a  kezdeményezést. A  vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát 
az összeférhetetlenségi bizottság ellenőrzi.
(8) A  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az  összeférhetetlenségi bizottság felhívására az  alapvető 
jogok biztosa, illetve helyettese köteles a  saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, 
jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az  igazoló adatokba 
csak az  összeférhetetlenségi bizottság tagjai tekinthetnek be. Az  ellenőrzés eredményéről az  összeférhetetlenségi 
bizottság elnöke tájékoztatja az  Országgyűlés elnökét, aki az  összeférhetetlenségi bizottság által megállapított 
tényekről a soron következő ülésen tájékoztatja az Országgyűlést.
(9) Az  alapvető jogok biztosa és helyettese által benyújtott igazoló adatokat a  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell. A  Hivatal főtitkára a  volt alapvető jogok biztosa és 
helyettese, valamint családtagja vagyonnyilatkozatát az  alapvető jogok biztosa, illetve helyettese megbízatásának 
a megszűnését követő egy évig őrzi.”

10. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 15. alcíme a következő 45/G. §-sal egészül ki:
„45/G.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa és helyettese az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi 
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló 
állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő 
családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az  alapvető jogok biztosa és helyettese 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
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(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény módosítása

11. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a  következő 
75/C. §-sal egészül ki:
„75/C.  § (1) A  Hatóság elnöke és elnökhelyettese az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi  
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Hatóság elnöke és elnökhelyettese 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

12. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 76.  §-ában 
a „75/B. §-a” szövegrész helyébe a „75/B–75/C. §-a” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 42. § 
(3a) bekezdése.

7. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

14. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Az  Alkotmánybíróság tagja a  megválasztását követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. 
A vagyonnyilatkozatra az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az Alkotmánybíróság tagja a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek (a  továbbiakban együtt: családtag) az  Alkotmánybíróság tagja vagyonnyilatkozatával 
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  főtitkár az  Alkotmánybíróság Hivatalának honlapján haladéktalanul közzéteszi. 
A vagyonnyilatkozat a honlapról az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével 
távolítható el.
(4) A vagyonnyilatkozatokat a főtitkár kezeli. A főtitkár az Alkotmánybíróság volt tagjának, valamint családtagjának 
vagyonnyilatkozatát az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.”

15. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Alkotmánybíróság volt elnöke az ebben a §-ban meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg 
a megbízatásának megszűnését követően vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget.”

16. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény a következő 74/C. §-sal egészül ki:
„74/C.  § (1) Az  Alkotmánybíróság tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 
2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő családtagjának 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az  Alkotmánybíróság tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
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(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény módosítása

11. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a  következő 
75/C. §-sal egészül ki:
„75/C.  § (1) A  Hatóság elnöke és elnökhelyettese az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi  
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Hatóság elnöke és elnökhelyettese 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

12. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 76.  §-ában 
a „75/B. §-a” szövegrész helyébe a „75/B–75/C. §-a” szöveg lép.

13. §  Hatályát veszti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 42. § 
(3a) bekezdése.

7. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

14. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Az  Alkotmánybíróság tagja a  megválasztását követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. 
A vagyonnyilatkozatra az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az Alkotmánybíróság tagja a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek (a  továbbiakban együtt: családtag) az  Alkotmánybíróság tagja vagyonnyilatkozatával 
azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  főtitkár az  Alkotmánybíróság Hivatalának honlapján haladéktalanul közzéteszi. 
A vagyonnyilatkozat a honlapról az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével 
távolítható el.
(4) A vagyonnyilatkozatokat a főtitkár kezeli. A főtitkár az Alkotmánybíróság volt tagjának, valamint családtagjának 
vagyonnyilatkozatát az Alkotmánybíróság tagja megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.”

15. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Alkotmánybíróság volt elnöke az ebben a §-ban meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg 
a megbízatásának megszűnését követően vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget.”

16. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény a következő 74/C. §-sal egészül ki:
„74/C.  § (1) Az  Alkotmánybíróság tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 
2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő családtagjának 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az  Alkotmánybíróság tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
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(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

8. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

17. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény a következő 165/U. §-sal egészül ki:
„165/U.  § (1) A  legfőbb ügyész és a  legfőbb ügyész helyettese az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján 
fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  legfőbb ügyész és a  legfőbb ügyész helyettese 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

18. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 159. § (1) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe a „165/U. §-a, valamint” szöveg lép.

9. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

19. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14. alcíme a következő 51. §-sal egészül ki:
„51.  § (1) A  Tanács elnöke az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Tanács elnöke 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a  2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

20. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  háznagy a  megbízatása keletkezését követő harminc napon belül vagyon-, jövedelem- és gazdasági 
érdekeltségi nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozatot) tesz. A háznagy vagyonnyilatkozatára a képviselők 
vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

21. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő az eskütételét követő harminc napon belül, majd azt követően minden évben január 31-ig az előző 
év december 31. napján fennálló állapot szerint, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon 
belül vagyonnyilatkozatot tesz az 1. melléklet szerinti tartalommal és formában.”

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 90. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  képviselő a  vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a  vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
továbbá gyermekének (a  továbbiakban együtt: családtag) a  képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú 
vagyonnyilatkozatát.”
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22. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  Mentelmi Bizottság az  Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi. 
A vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselő megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el. 
A családtag vagyonnyilatkozatát a Mentelmi Bizottság őrzi.”

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a Mentelmi Bizottság az Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi, amelyhez 
bárki ingyenesen és korlátozás nélkül hozzáférhet. A  vagyonnyilatkozat a  honlapról a  képviselő megbízatásának 
megszűnését követő egy év elteltével távolítható el. A  családtag vagyonnyilatkozatát a  Mentelmi Bizottság őrzi. 
A  2022. augusztus 1-jén vagy azt követően tett vagyonnyilatkozatok esetében a  hozzáférést kereshető módon is 
biztosítani kell.”

 (3) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  családtag vagyonnyilatkozatába csak a  Mentelmi Bizottság tagjai tekinthetnek be a  képviselő 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.”

 (4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  volt képviselő családtagja vagyonnyilatkozatát a  Mentelmi Bizottság a  képviselő megbízatásának 
megszűnését követő egy évig őrzi.”

23. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 119. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra a volt képviselő,
a) ha a megbízatása megszűnését közvetlenül megelőző általános országgyűlési választáson mandátumot szerzett 
vagy
b) amíg a  megbízatása megszűnését követően törvényben meghatározottak szerint nem tesz eleget 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.”

24. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 51. alcíme a következő 145/D. §-sal egészül ki:
„145/D.  § (1) A  képviselő és a  nemzetiségi szószóló az  e  törvénynek az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 1. melléklete szerinti tartalommal és formában először – 2022. december 31. 
napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  családtagja 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  képviselő és a  nemzetiségi szószóló 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
az e törvény 2022. október 31-én hatályos rendelkezései szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

25. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

26. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 16.  § (2)  bekezdésében a  „Mentelmi Bizottságot” szövegrész helyébe a  „Mentelmi, Összeférhetetlenségi, 

Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottságot (a továbbiakban: Mentelmi Bizottság)” szöveg,
b) 94.  § (5)  bekezdésében a „köteles a” szövegrész helyébe a „köteles a  saját, illetve családtagja” szöveg és 

a „jövedelem-” szövegrész helyébe a „vagyoni, jövedelmi” szöveg,
c) 146. § (2) bekezdésében a „145/C. §, a” szövegrész helyébe a „145/C. §, a 145/D. §, a” szöveg
lép.

11. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

27. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 171. alcíme a következő 353/E. §-sal egészül ki:
„353/E.  § (1) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján 
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22. § (1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  Mentelmi Bizottság az  Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi. 
A vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselő megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el. 
A családtag vagyonnyilatkozatát a Mentelmi Bizottság őrzi.”

 (2) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a Mentelmi Bizottság az Országgyűlés honlapján haladéktalanul közzéteszi, amelyhez 
bárki ingyenesen és korlátozás nélkül hozzáférhet. A  vagyonnyilatkozat a  honlapról a  képviselő megbízatásának 
megszűnését követő egy év elteltével távolítható el. A  családtag vagyonnyilatkozatát a  Mentelmi Bizottság őrzi. 
A  2022. augusztus 1-jén vagy azt követően tett vagyonnyilatkozatok esetében a  hozzáférést kereshető módon is 
biztosítani kell.”

 (3) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  családtag vagyonnyilatkozatába csak a  Mentelmi Bizottság tagjai tekinthetnek be a  képviselő 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.”

 (4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  volt képviselő családtagja vagyonnyilatkozatát a  Mentelmi Bizottság a  képviselő megbízatásának 
megszűnését követő egy évig őrzi.”

23. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 119. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra a volt képviselő,
a) ha a megbízatása megszűnését közvetlenül megelőző általános országgyűlési választáson mandátumot szerzett 
vagy
b) amíg a  megbízatása megszűnését követően törvényben meghatározottak szerint nem tesz eleget 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.”

24. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 51. alcíme a következő 145/D. §-sal egészül ki:
„145/D.  § (1) A  képviselő és a  nemzetiségi szószóló az  e  törvénynek az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 1. melléklete szerinti tartalommal és formában először – 2022. december 31. 
napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  családtagja 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  képviselő és a  nemzetiségi szószóló 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
az e törvény 2022. október 31-én hatályos rendelkezései szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

25. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

26. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 16.  § (2)  bekezdésében a  „Mentelmi Bizottságot” szövegrész helyébe a  „Mentelmi, Összeférhetetlenségi, 

Fegyelmi és Mandátumvizsgáló Bizottságot (a továbbiakban: Mentelmi Bizottság)” szöveg,
b) 94.  § (5)  bekezdésében a „köteles a” szövegrész helyébe a „köteles a  saját, illetve családtagja” szöveg és 

a „jövedelem-” szövegrész helyébe a „vagyoni, jövedelmi” szöveg,
c) 146. § (2) bekezdésében a „145/C. §, a” szövegrész helyébe a „145/C. §, a 145/D. §, a” szöveg
lép.

11. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

27. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 171. alcíme a következő 353/E. §-sal egészül ki:
„353/E.  § (1) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján 
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fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

28. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 354.  § (1)  bekezdésében a  „valamint” szövegrész helyébe  
az „a 353/E. §, valamint” szöveg lép.

29. §  Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 57. § (3a) bekezdése.

12. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

30. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 157. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB elnöke, alelnökei és a  Monetáris Tanács 9.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott tagjai, 
valamint a  felügyelőbizottság tagjai a  kinevezésüket, illetve megválasztásukat követő harminc napon belül 
vagyonnyilatkozatot tesznek. A  vagyonnyilatkozatra az  országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A nyilatkozattételre kötelezett saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles 
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) 
az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.”

31. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 54. alcíme a következő 183/M. §-sal egészül ki:
„183/M. § (1) Az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai, 
valamint a  felügyelőbizottság tagjai az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 
2023. január 31-ig tesznek vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolják a  velük közös háztartásban élő családtagjuk 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai, valamint 
a felügyelőbizottság tagjai 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a 2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesznek eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

13. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

32. §  A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Bizottság tagja a megválasztását, megbízatását követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz. 
A vagyonnyilatkozatra az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
(2) A  Bizottság tagja a  vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a  vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek (a  továbbiakban együtt: családtag) a  Bizottság tagja vagyonnyilatkozatával azonos 
tartalmú vagyonnyilatkozatát.
(3) A  családtag vagyonnyilatkozata kivételével a  vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a  családtag 
személyes adatai kivételével – a  főigazgató a  Bizottság munkaszervezeteként működő Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának Hivatala (a  továbbiakban: Hivatal) honlapján haladéktalanul közzéteszi. A  vagyonnyilatkozat 
a honlapról a Bizottság tagja megbízatásának megszűnését követő egy év elteltével távolítható el.
(4) A  vagyonnyilatkozatokat a  Hivatalt vezető főigazgató kezeli. A  főigazgató a  Bizottság volt tagjának, valamint 
családtagjának vagyonnyilatkozatát a Bizottság tagja megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi.”
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33. §  A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B.  § (1) A  Bizottság tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Bizottság tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a  2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

34. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 197/C. §-sal egészül ki:
„197/C.  § (1) A  Tanács elnöke, alelnöke és tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi  
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Tanács elnöke, alelnöke és tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

15. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

35. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 182. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány, illetve közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagjaira, 
illetve a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget betöltőkre nem 
kell alkalmazni, azzal hogy az  érintett nem vehet részt olyan döntéshozatalban, illetve nem végezhet olyan 
tevékenységet, amelyet a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
15. § (3) bekezdése tilt.”

36. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 183. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető a  megbízatása keletkezését 
követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
1. melléklete szerinti tartalommal és formában, amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, továbbá gyermekének (a  továbbiakban együtt: családtag) vagyonnyilatkozatát. Az  országgyűlési 
képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető és a családtag vagyonnyilatkozatára az országgyűlési 
képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel – kell 
megfelelően alkalmazni.”

37. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 293. §-sal egészül ki:
„293. § [Átmeneti rendelkezés az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvényhez]
(1) A  politikai felsővezető az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a családtagja vagyonnyilatkozatát is.
(2) A politikai felsővezető 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
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33. §  A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B.  § (1) A  Bizottság tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Bizottság tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a  2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

34. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 197/C. §-sal egészül ki:
„197/C.  § (1) A  Tanács elnöke, alelnöke és tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi  
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) A  Tanács elnöke, alelnöke és tagja 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
a 2022. október 31-én hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

15. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

35. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 182. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  (1)  bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány, illetve közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának vagy felügyelőbizottságának tagjaira, 
illetve a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványban vagyonellenőri tisztséget betöltőkre nem 
kell alkalmazni, azzal hogy az  érintett nem vehet részt olyan döntéshozatalban, illetve nem végezhet olyan 
tevékenységet, amelyet a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
15. § (3) bekezdése tilt.”

36. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 183. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető a  megbízatása keletkezését 
követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
1. melléklete szerinti tartalommal és formában, amelyhez csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, továbbá gyermekének (a  továbbiakban együtt: családtag) vagyonnyilatkozatát. Az  országgyűlési 
képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető és a családtag vagyonnyilatkozatára az országgyűlési 
képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat – az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel – kell 
megfelelően alkalmazni.”

37. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 293. §-sal egészül ki:
„293. § [Átmeneti rendelkezés az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvényhez]
(1) A  politikai felsővezető az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően először – 2022. december 31. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig 
tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a családtagja vagyonnyilatkozatát is.
(2) A politikai felsővezető 2022. december 31-ig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 2022. október 31-én 
hatályos rendelkezések szerint tesz eleget.
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(3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

38. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a) 183.  § (4)  bekezdésében az  „Az országgyűlési” szövegrész helyébe az  „A családtag vagyonnyilatkozata 

kivételével az országgyűlési” szöveg,
b) 183.  § (6)  bekezdésében a „köteles a  vagyonnyilatkozatában” szövegrész helyébe a „köteles a  saját, illetve 

családtagja vagyonnyilatkozatában” szöveg, a  „feltüntetett jövedelem-” szövegrész helyébe a „feltüntetett 
vagyon-, jövedelem-” szöveg,

c) 183.  § (7)  bekezdésében a  „politikai felsővezető vagyonnyilatkozatát” szövegrész helyébe a  „politikai 
felsővezető, valamint családtagja vagyonnyilatkozatát” szöveg,

d) 332. § (5) bekezdésében a „bekezdése és” szövegrész helyébe a „bekezdése, 182. § (3a) bekezdése, valamint” 
szöveg

lép.

39. §  Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 183. § (3) bekezdése.

16. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 22. § (2) bekezdése 2023. március 31-én lép hatályba.

41. § (1) A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdés és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 4. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) Az 5–7. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (4) A 11. § és a 13. § az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (5) A 14–16. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (6) A 17. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (7) A 20. § és a 26. § a) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.
 (8) A 21. §, a 22. §, a 24. §, a 25. § és a 26. § b) pontja, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése 

alapján sarkalatosnak minősül.
 (9) A 27. § és a 29. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül.
 (10) A 35. § az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

 Novák Katalin s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2022. évi XXXI. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi XXXVI. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele 
közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és gyermeke(i) számára

A nyilatkozatot adó személye

 1. A nyilatkozatot adó1:
a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

 2. A nyilatkozatot adó neve:
A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

 I. Ingatlanok (kivéve a  nyilatkozatot adó, valamint a  vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és 
gyermeke(i) kizárólagos használatára fenntartott ingatlanokat)2

 1. Mezőgazdasági ingatlanok3

A járás neve, ahol 

a mezőgazdasági ingatlan fekszik

A mezőgazdasági ingatlan 

területnagysága

A mezőgazdasági ingatlan 

művelési ága

A nyilatkozó jogállása  

(tulajdon esetén a tulajdoni 

hányad megjelölése)

 2. Az 1. pont alá nem eső ingatlanok:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

 3. Az 1. pont alá nem eső ingatlanok:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:

1 Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!
2 Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni! Nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve 

családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ.
3 Az azonos járásban és az azonos művelési ágban található, valamint az azonos nyilatkozói jogállással rendelkező ingatlanokat a táblázat azonos 

sorában, nagyságrendileg összesítve kell feltüntetni. Mezőgazdasági ingatlannak minősül a termőföld, az erdő, illetve az azokat kiszolgáló, 
mezőgazdasági tevékenység céljára létesített épületek, építmények.
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1. melléklet a 2022. évi XXXI. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi XXXVI. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele 
közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és gyermeke(i) számára

A nyilatkozatot adó személye

 1. A nyilatkozatot adó1:
a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

 2. A nyilatkozatot adó neve:
A) rész

VAGYONI NYILATKOZAT

 I. Ingatlanok (kivéve a  nyilatkozatot adó, valamint a  vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és 
gyermeke(i) kizárólagos használatára fenntartott ingatlanokat)2

 1. Mezőgazdasági ingatlanok3

A járás neve, ahol 

a mezőgazdasági ingatlan fekszik

A mezőgazdasági ingatlan 

területnagysága

A mezőgazdasági ingatlan 

művelési ága

A nyilatkozó jogállása  

(tulajdon esetén a tulajdoni 

hányad megjelölése)

 2. Az 1. pont alá nem eső ingatlanok:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

 3. Az 1. pont alá nem eső ingatlanok:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:

1 Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!
2 Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni! Nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve 

családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ.
3 Az azonos járásban és az azonos művelési ágban található, valamint az azonos nyilatkozói jogállással rendelkező ingatlanokat a táblázat azonos 

sorában, nagyságrendileg összesítve kell feltüntetni. Mezőgazdasági ingatlannak minősül a termőföld, az erdő, illetve az azokat kiszolgáló, 
mezőgazdasági tevékenység céljára létesített épületek, építmények.
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e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 
garázs, bányatelek stb.):

f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

 4. Az 1. pont alá nem eső ingatlanok:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

 5. Az 1. pont alá nem eső ingatlanok:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

 II. Nagy értékű ingóságok4

 1. Gépjárművek:
a) személygépkocsi: ..................................................................................... típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................ típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................ típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................
b) tehergépjármű, autóbusz: .................................................................... típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................ típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................ típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................
c) motorkerékpár: ......................................................................................... típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................ típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................ típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................

 2. Vízi vagy légi jármű:
a) jellege:
 típusa:
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) jellege:
 típusa:
 a szerzés ideje, jogcíme:

4 Nagy értékűnek minősül az ingóság, ha értéke eléri az 5 millió forintot.
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 3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) gyűjtemény:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:

 4. Egyéb ingóság:
a) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
c) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
d) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
e) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:

 5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, 
vagyonjegy, részesedés magántőkealapban, biztosítás stb.):
a) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
b) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
c) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
d) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
e) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:

 6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás5: .......................................... Ft
Átváltási árfolyam: ………………..

 7. Készpénz6: ................................. Ft
Átváltási árfolyam: ………………..

5 Külföldi pénznemben elhelyezett megtakarítás esetén a megtakarítás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti 
Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

6 Külföldi pénznemben lévő készpénz esetén a készpénz összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
devizaárfolyamán szükséges forintra átváltani, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
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 3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) gyűjtemény:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:

 4. Egyéb ingóság:
a) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
c) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
d) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
e) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:

 5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, 
vagyonjegy, részesedés magántőkealapban, biztosítás stb.):
a) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
b) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
c) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
d) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
e) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:

 6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás5: .......................................... Ft
Átváltási árfolyam: ………………..

 7. Készpénz6: ................................. Ft
Átváltási árfolyam: ………………..

5 Külföldi pénznemben elhelyezett megtakarítás esetén a megtakarítás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti 
Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

6 Külföldi pénznemben lévő készpénz esetén a készpénz összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
devizaárfolyamán szükséges forintra átváltani, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
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 8. Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) hitelintézeti számlakövetelés:
 forintban:
 devizában (forintértéken):
 átváltási árfolyam7:
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege8: ........................................................ Ft
 átváltási árfolyam:

 9. Más vagyontárgy:
a) megnevezés:
b) megnevezés:
c) megnevezés:
d) megnevezés:
e) megnevezés:

 III. Tartozások9

Ebben a  rovatban kérjük feltüntetni a  köztartozás címén, valamint a  hitelintézettel vagy magánszemélyekkel 
szemben esetlegesen fennálló tartozásait

 1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ...................................................................... Ft
Átváltási árfolyam: ………………..

 2. Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ............................................................ Ft
Átváltási árfolyam: ……………….

 3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ................................................................................. Ft
Átváltási árfolyam: ……………….

 IV. Egyéb közlendők
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

7 A vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát szükséges alkalmazni, és az átváltási 
árfolyamot megjelölni.

8 Külföldi pénznemben fennálló pénzkövetelés esetén a pénzkövetelés összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti 
Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

9 Külföldi pénznemben fennálló tartozás esetén a tartozás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank 
hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.
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B) rész10

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(az országgyűlési képviselő javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmek)

 I. A nyilatkozatot adó a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó megbízatásának keletkezését megelőző három 
évben végzett foglalkozása(i), állami, önkormányzati és gazdasági tisztsége(i) vagy megbízatása(i), valamint 
gazdálkodó szervezetben11 vagy más, jogi személyben és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetben 
vállalt tagsága(i)

Foglalkozás, megbízatás, tisztség vagy 

tagság13
Díjazás nélküli

Jövedelmi kategóriák12

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

 II. A  nyilatkozatot adónak a  nyilatkozat megtételekor fennálló foglalkozása(i), illetve rendszeres tevékenysége(i), 
amely(ek)ből adóköteles jövedelme származik

Foglalkozás, tevékenység14
Jövedelmi kategóriák

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

 III. A  nyilatkozatot adónak a  nyilatkozat megtételekor fennálló, alkalmankénti, díjazással járó tevékenysége(i), 
amennyiben az  összes alkalmankénti tevékenységekért járó díjazás teljes összege egy naptári évben meghaladja  
a 2 000 000 forintot

Alkalmankénti tevékenységek, amennyiben a díjazás teljes 

összege egy naptári évben meghaladja a 2 000 000 forintot15

Jövedelmi kategóriák

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

10  Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
11 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet, ideértve  
     a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
12 Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem; illetve díjazás esetén a B) rész I., II. és 
    III. pontjaiban, valamint a C) rész I. és II. pontjaiban az alábbi jövedelmi kategóriák egyikét is fel kell tüntetni: 1. havi bruttó 1 és 200 000 Ft között;  
    2. havi bruttó 200 001 és 500 000 Ft között; 3. havi bruttó 500 001 és 1 000 000 Ft között; 4. havi bruttó 1 000 001 és 5 000 000 Ft között; 5. havi  
    5 000 000 Ft fele tt a millióra kerekített összeg megjelölésével. A nyilatkozatban bevallott egyes tételekből származó, de nem rendszeresen kapott  
     jövedelmet éves alapon kell kiszámítani, el kell osztani tizenkettővel, és be kell sorolni a fenti kategóriák egyikébe.
13 Kizárólag a jelenlegi megbízatás keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásról, megbízatásról, tisztségről, illetve vállalt tagságról kell  
     nyilatkozni, a korábbi országgyűlési képviselői tisztséget is beleértve.
14 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A tevékenység megjelölése; b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség  
     alá eső tevékenységek)
15 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A tevékenység megjelölése; b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség  
     alá eső tevékenységek)
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C) rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

 I. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló gazdálkodó szervezetben16, jogszabály által létrehozott 
testületben vállalt tagsága(i) (ideértve a  pártoló, illetve a  tiszteletbeli tagságot is), tisztsége(i), valamint bizalmi 
vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállása(i)

Tagság, tisztség, tevékenység, valamint 

vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve 

kedvezményezetti jogállás17

Díjazás nélküli

Jövedelmi kategóriák

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

 II. A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló bármilyen olyan érdekeltsége(i) gazdasági társaságban, 
amely(ek) befolyást gyakorolhat(nak) a közpolitikával kapcsolatos kérdésekre, illetve olyan tulajdoni érdekeltsége(i), 
amely(ek) meghatározó befolyást biztosít(anak) számára gazdasági társaság ügyei tekintetében

Közpolitikával 

kapcsolatos kérdésekre 

esetleg befolyást 

gyakorló érdekeltség 

vagy gazdasági társaság18

Meghatározó befolyást 

biztosító 

tulajdoni érdekeltség 

aránya

Díjazás nélküli

Jövedelmi kategóriák

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

* * *

Kelt: ..................., ......... év ......................... hó .... nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a  velem közös háztartásban élő házas-/élettársam, valamint a  velem közös 
háztartásban élő gyermeke(i)m, nyilatkozatát/nyilatkozatait19.

Jelen nyilatkozatomat, mint országgyűlési képviselővel20 közös háztartásban élő házas-/élettárs/gyermek adom.”

16 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.

17 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A gazdálkodó szervezet, testület neve vagy vagyonkezelői jogviszony megjelölése; b) Tagság (tag, tulajdonos, 
részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.), tisztség, tevékenység megjelölése

18 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A gazdasági társaság neve; b) Az érdekeltség formája (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
19 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
20 Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!
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2022. évi XXXII. törvény
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet 
meghosszabbításával összefüggő módosításáról*

1. §  A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 42. alcíme a  következő 
82/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„82/A.  § Az Országgyűlés Alaptörvény 51.  cikk (3)  bekezdése szerinti döntését kezdeményező javaslat 
a felhatalmazás alkalmanként legfeljebb 180 napos időtartamú megadására irányulhat.”

2. §  A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 85.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(1a) E törvény 82/A. §-a az Alaptörvény 52. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

3. §  Ez a törvény 2022. november 1-jén lép hatályba.

4. §  E törvény 1. §-a az Alaptörvény 52. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2022. évi XXXIII. törvény
a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről 
és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről**

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2.  §, 3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet az  Egyezmény 27.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 

időpontban lép hatályba.

  * A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 24-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók 
területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2.  §, 3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet az  Egyezmény 27.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 

időpontban lép hatályba.

  * A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 24-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Az Egyezmény, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXIII. törvényhez

EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANDORRAI HERCEGSÉG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS 
ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

Magyarország és az Andorrai Hercegség, a továbbiakban a Szerződő Felek,

Attól az  óhajtól vezérelve, hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és előmozdítsák az  adóügyi 
együttműködésüket,

Arra törekedve, hogy Egyezményt kössenek a  jövedelemadók területén a  kettős adóztatás elkerüléséről anélkül, 
hogy lehetőséget teremtenek az  adókijátszáson, illetve adóelkerülésen keresztüli adómentességre, illetve 
csökkentett mértékű adózásra (ideértve azokat az  adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott 
konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban illetőséggel bíró személyek közvetetten részesüljenek 
a jelen Egyezmény nyújtotta kedvezményekből),

Az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY

Ezen Egyezmény azokra a  személyekre terjed ki, akik az  egyik vagy mindkét Szerződő Államban  
belföldi illetőségűek.

2. Cikk
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK

 1.  Ezen Egyezmény azokra a  jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az  egyik Szerződő Állam vagy annak  
politikai alegységei vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.

 2.  Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az  adók, amelyeket a  teljes jövedelem, illetve a  jövedelem részei után 
vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások 
által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint a tőke értéknövekedésének adóját.

 3.  Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)  Magyarország esetében:

(i)  a személyi jövedelemadó; és
(ii)  a társasági adó

 (a továbbiakban: „magyar adó”);
(b)  Andorra esetében:

(i)  társaságok jövedelemadója (impost sobre societats);
(ii)  személyi jövedelemadó (impost sobre la renda de les persones físiques);
(iii)  az adóügyi illetőséggel nem rendelkezők jövedelemadója (impost sobre la renda dels no residents 

fiscals);

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7089

 (3) Az Egyezmény, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXIII. törvényhez

EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANDORRAI HERCEGSÉG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS 
ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

Magyarország és az Andorrai Hercegség, a továbbiakban a Szerződő Felek,

Attól az  óhajtól vezérelve, hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és előmozdítsák az  adóügyi 
együttműködésüket,

Arra törekedve, hogy Egyezményt kössenek a  jövedelemadók területén a  kettős adóztatás elkerüléséről anélkül, 
hogy lehetőséget teremtenek az  adókijátszáson, illetve adóelkerülésen keresztüli adómentességre, illetve 
csökkentett mértékű adózásra (ideértve azokat az  adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott 
konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban illetőséggel bíró személyek közvetetten részesüljenek 
a jelen Egyezmény nyújtotta kedvezményekből),

Az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY

Ezen Egyezmény azokra a  személyekre terjed ki, akik az  egyik vagy mindkét Szerződő Államban  
belföldi illetőségűek.

2. Cikk
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK

 1.  Ezen Egyezmény azokra a  jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az  egyik Szerződő Állam vagy annak  
politikai alegységei vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.

 2.  Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az  adók, amelyeket a  teljes jövedelem, illetve a  jövedelem részei után 
vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások 
által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint a tőke értéknövekedésének adóját.

 3.  Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)  Magyarország esetében:

(i)  a személyi jövedelemadó; és
(ii)  a társasági adó

 (a továbbiakban: „magyar adó”);
(b)  Andorra esetében:

(i)  társaságok jövedelemadója (impost sobre societats);
(ii)  személyi jövedelemadó (impost sobre la renda de les persones físiques);
(iii)  az adóügyi illetőséggel nem rendelkezők jövedelemadója (impost sobre la renda dels no residents 

fiscals);
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 (3) Az Egyezmény, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXIII. törvényhez

EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANDORRAI HERCEGSÉG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS 
ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

Magyarország és az Andorrai Hercegség, a továbbiakban a Szerződő Felek,

Attól az  óhajtól vezérelve, hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és előmozdítsák az  adóügyi 
együttműködésüket,

Arra törekedve, hogy Egyezményt kössenek a  jövedelemadók területén a  kettős adóztatás elkerüléséről anélkül, 
hogy lehetőséget teremtenek az  adókijátszáson, illetve adóelkerülésen keresztüli adómentességre, illetve 
csökkentett mértékű adózásra (ideértve azokat az  adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott 
konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban illetőséggel bíró személyek közvetetten részesüljenek 
a jelen Egyezmény nyújtotta kedvezményekből),

Az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY

Ezen Egyezmény azokra a  személyekre terjed ki, akik az  egyik vagy mindkét Szerződő Államban  
belföldi illetőségűek.

2. Cikk
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK

 1.  Ezen Egyezmény azokra a  jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az  egyik Szerződő Állam vagy annak  
politikai alegységei vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.

 2.  Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az  adók, amelyeket a  teljes jövedelem, illetve a  jövedelem részei után 
vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások 
által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint a tőke értéknövekedésének adóját.

 3.  Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)  Magyarország esetében:

(i)  a személyi jövedelemadó; és
(ii)  a társasági adó

 (a továbbiakban: „magyar adó”);
(b)  Andorra esetében:

(i)  társaságok jövedelemadója (impost sobre societats);
(ii)  személyi jövedelemadó (impost sobre la renda de les persones físiques);
(iii)  az adóügyi illetőséggel nem rendelkezők jövedelemadója (impost sobre la renda dels no residents 

fiscals);
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 (3) Az Egyezmény, a  2.  §, a  3.  §, valamint az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. §  Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXIII. törvényhez

EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANDORRAI HERCEGSÉG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS 
ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

Magyarország és az Andorrai Hercegség, a továbbiakban a Szerződő Felek,

Attól az  óhajtól vezérelve, hogy gazdasági kapcsolataikat továbbfejlesszék és előmozdítsák az  adóügyi 
együttműködésüket,

Arra törekedve, hogy Egyezményt kössenek a  jövedelemadók területén a  kettős adóztatás elkerüléséről anélkül, 
hogy lehetőséget teremtenek az  adókijátszáson, illetve adóelkerülésen keresztüli adómentességre, illetve 
csökkentett mértékű adózásra (ideértve azokat az  adóegyezmények kedvezményeivel visszaélésre hivatott 
konstrukciókat, amelyek célja, hogy harmadik államokban illetőséggel bíró személyek közvetetten részesüljenek 
a jelen Egyezmény nyújtotta kedvezményekből),

Az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY

Ezen Egyezmény azokra a  személyekre terjed ki, akik az  egyik vagy mindkét Szerződő Államban  
belföldi illetőségűek.

2. Cikk
A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK

 1.  Ezen Egyezmény azokra a  jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az  egyik Szerződő Állam vagy annak  
politikai alegységei vagy helyi hatóságai vetnek ki, a beszedés módjára való tekintet nélkül.

 2.  Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az  adók, amelyeket a  teljes jövedelem, illetve a  jövedelem részei után 
vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások 
által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint a tőke értéknövekedésének adóját.

 3.  Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)  Magyarország esetében:

(i)  a személyi jövedelemadó; és
(ii)  a társasági adó

 (a továbbiakban: „magyar adó”);
(b)  Andorra esetében:

(i)  társaságok jövedelemadója (impost sobre societats);
(ii)  személyi jövedelemadó (impost sobre la renda de les persones físiques);
(iii)  az adóügyi illetőséggel nem rendelkezők jövedelemadója (impost sobre la renda dels no residents 

fiscals);
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(iv)  ingatlan értéknövekedése után fizetendő adó (impost sobre les plusvàlues en les transmissions 
patrimonials immobiliàries)

 (a továbbiakban: „andorrai adó”).
 4.  Az  Egyezmény kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet az  Egyezmény 

aláírása után a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai 
értesíteni fogják egymást a vonatkozó adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.

3. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

 1. Ezen Egyezmény alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
(a)  a „Magyarország” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar jogszabályok által meghatározott 

földrajzi területet jelenti;
(b)  az  „Andorra” kifejezés az  Andorrai Hercegséget jelenti, és földrajzi értelemben az  Andorrai Hercegség 

területét jelenti;
(c)  az  „egyik Szerződő Állam” és a  „másik Szerződő Állam” kifejezés Magyarországot vagy Andorrát jelenti 

a szövegösszefüggésnek megfelelően;
(d)  a  „személy” kifejezés magában foglalja a  természetes személyt, a  társaságot és bármely más személyi 

egyesülést;
(e)  a  „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az  adóztatás 

szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
(f )  a „vállalkozás” kifejezés bármely üzleti tevékenység végzésére vonatkozik;
(g)  az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő 

Államban belföldi illetőségű személy, illetve a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által 
folytatott vállalkozást jelentik;

(h)  a „nemzetközi forgalom” kifejezés az  egyik Szerződő Államban tényleges üzletvezetési hellyel rendelkező 
vállalkozás által üzemeltetett hajó vagy légi jármű igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve, 
ha a hajót vagy légi járművet kizárólag a másik Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;

(i)  az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i) Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii) Andorra esetében a pénzügyekért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;

(j)  az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti egy Szerződő Állam vonatkozásában:
(i)  bármely természetes személyt, aki ezen Szerződő Állam állampolgárságával rendelkezik; és
(ii)  bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan jogalanyt,  

amely ezt a jogállását ezen Szerződő Államban hatályos jogszabályokból nyeri;
(k)  az „üzleti tevékenység” kifejezés magában foglalja a szabad foglalkozás vagy más önálló jellegű tevékenység 

végzését.
 2.  Az  Egyezménynek az  egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál az  Egyezményben 

meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a  szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van, 
mint amit ennek az  államnak a  jogszabályaiban abban az  időpontban jelentenek azokra az  adókra vonatkozóan, 
amelyekre az  Egyezmény alkalmazást nyer; ennek az  államnak az  adójogszabályaiban foglalt meghatározásai 
az irányadók ennek az államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásaival szemben.

4. Cikk
BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ SZEMÉLY

 1.  Ezen Egyezmény alkalmazásában az „egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés olyan személyt 
jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye, üzletvezetési helye vagy bármely 
más hasonló ismérv alapján adóköteles, beleértve az  államot és annak bármely politikai alegységét vagy helyi 
hatóságát. Ez  a  kifejezés azonban nem foglalja magában azokat a  személyeket, akik ebben az  államban kizárólag 
az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem alapján adókötelesek.

 2.  Amennyiben egy természetes személy az  1. bekezdés rendelkezései értelmében mindkét Szerződő Államban 
belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni:
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(iv)  ingatlan értéknövekedése után fizetendő adó (impost sobre les plusvàlues en les transmissions 
patrimonials immobiliàries)

 (a továbbiakban: „andorrai adó”).
 4.  Az  Egyezmény kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet az  Egyezmény 

aláírása után a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai 
értesíteni fogják egymást a vonatkozó adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.

3. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

 1. Ezen Egyezmény alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
(a)  a „Magyarország” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar jogszabályok által meghatározott 

földrajzi területet jelenti;
(b)  az  „Andorra” kifejezés az  Andorrai Hercegséget jelenti, és földrajzi értelemben az  Andorrai Hercegség 

területét jelenti;
(c)  az  „egyik Szerződő Állam” és a  „másik Szerződő Állam” kifejezés Magyarországot vagy Andorrát jelenti 

a szövegösszefüggésnek megfelelően;
(d)  a  „személy” kifejezés magában foglalja a  természetes személyt, a  társaságot és bármely más személyi 

egyesülést;
(e)  a  „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az  adóztatás 

szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
(f )  a „vállalkozás” kifejezés bármely üzleti tevékenység végzésére vonatkozik;
(g)  az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő 

Államban belföldi illetőségű személy, illetve a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által 
folytatott vállalkozást jelentik;

(h)  a „nemzetközi forgalom” kifejezés az  egyik Szerződő Államban tényleges üzletvezetési hellyel rendelkező 
vállalkozás által üzemeltetett hajó vagy légi jármű igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve, 
ha a hajót vagy légi járművet kizárólag a másik Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;

(i)  az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i) Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii) Andorra esetében a pénzügyekért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;

(j)  az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti egy Szerződő Állam vonatkozásában:
(i)  bármely természetes személyt, aki ezen Szerződő Állam állampolgárságával rendelkezik; és
(ii)  bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan jogalanyt,  

amely ezt a jogállását ezen Szerződő Államban hatályos jogszabályokból nyeri;
(k)  az „üzleti tevékenység” kifejezés magában foglalja a szabad foglalkozás vagy más önálló jellegű tevékenység 

végzését.
 2.  Az  Egyezménynek az  egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál az  Egyezményben 

meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a  szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van, 
mint amit ennek az  államnak a  jogszabályaiban abban az  időpontban jelentenek azokra az  adókra vonatkozóan, 
amelyekre az  Egyezmény alkalmazást nyer; ennek az  államnak az  adójogszabályaiban foglalt meghatározásai 
az irányadók ennek az államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásaival szemben.

4. Cikk
BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ SZEMÉLY

 1.  Ezen Egyezmény alkalmazásában az „egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés olyan személyt 
jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye, üzletvezetési helye vagy bármely 
más hasonló ismérv alapján adóköteles, beleértve az  államot és annak bármely politikai alegységét vagy helyi 
hatóságát. Ez  a  kifejezés azonban nem foglalja magában azokat a  személyeket, akik ebben az  államban kizárólag 
az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem alapján adókötelesek.

 2.  Amennyiben egy természetes személy az  1. bekezdés rendelkezései értelmében mindkét Szerződő Államban 
belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni:
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(a)  csak abban az  államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben állandó lakóhellyel rendelkezik; 
amennyiben mindkét államban rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az államban tekintendő belföldi 
illetőségűnek, amellyel személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (a létérdekek központja);

(b)  amennyiben nem határozható meg, hogy melyik államban van létérdekeinek a  központja, vagy ha egyik 
államban sem rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az  államban tekintendő belföldi illetőségűnek, 
amelyben szokásos tartózkodási helye van;

(c)  amennyiben mindkét államban van szokásos tartózkodási helye, vagy egyikben sincs, csak abban 
az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelynek állampolgára;

(d)  amennyiben mindkét Szerződő Állam állampolgára, vagy egyiké sem, a Szerződő Államok illetékes hatóságai 
kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.

 3.  Amennyiben az  1. bekezdés rendelkezései értelmében valamely nem természetes személy mindkét Szerződő 
Államban belföldi illetőségű, csak abban az  államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben a  tényleges 
üzletvezetésének helye található.

5. Cikk
TELEPHELY

 1.  Az  Egyezmény alkalmazásában a  „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül 
a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.

 2.  A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:
(a)  az üzletvezetés helyét;
(b)  a fióktelepet;
(c)  az irodát;
(d)  a gyártelepet;
(e)  a műhelyt;
(f )  a  bányát, az  olaj- és a  földgázkutat, a  kőfejtőt vagy a  természeti erőforrások kitermelésére szolgáló  

bármely más helyet; és
(g)  a mezőgazdasági, állattenyésztési vagy erdőgazdálkodási kitermelést.

 3.  Az  építési terület, az  építkezési, összeszerelési vagy beszerelési munkálatok telephelyet keletkeztetnek, de csak  
ha tizenkét hónapnál tovább tartanak.

 4.  E cikk előző rendelkezéseire tekintet nélkül nem minősül „telephelynek”:
(a) létesítmények használata kizárólag a  vállalkozás javainak vagy áruinak raktározása, kiállítása vagy 

kiszolgáltatása céljára;
(b) készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljára;
(c) készletek tartása a  vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag abból a  célból, hogy azokat egy másik 

vállalkozás feldolgozza;
(d) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a  célra, hogy a  vállalkozás részére javakat vagy árukat 

vásároljanak vagy információkat szerezzenek;
(e) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére bármilyen más előkészítő vagy 

kisegítő jellegű tevékenységet folytassanak;
(f ) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a  célra, hogy az  (a)–(e)  pontokban említett tevékenységek 

bármely kombinációját végezze, feltéve, hogy az  állandó üzleti helynek az  ilyen kombinációból származó 
teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.

 5.  Tekintet nélkül az  1. és 2. bekezdés rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a  független képviselőt, akire  
a 6. bekezdés rendelkezése alkalmazandó – egy vállalkozás számára tevékenykedik és az egyik Szerződő Államban 
meghatalmazása van, amellyel ott rendszeresen él, arra, hogy a  vállalkozás nevében szerződéseket kössön,  
úgy ez  a  vállalkozás telephellyel bírónak tekintendő ebben az  államban minden olyan tevékenység tekintetében, 
amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége a 4. bekezdésben említett 
tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az  említett 
bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.

 6.  Egy vállalkozást nem lehet úgy tekinteni, mintha annak az egyik Szerződő Államban telephelye lenne csupán azért, 
mert tevékenységét ebben az  államban alkusz, bizományos vagy más független képviselő útján fejti ki, feltéve,  
hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.
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 7.  Az  a  tény, hogy az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan 
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki  
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem 
a másik telephelyévé.

6. Cikk
INGATLAN VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

 1.  Az  a  jövedelem, amelyet az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a  másik Szerződő Államban 
fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a  mezőgazdaságból vagy erdőgazdálkodásból származó jövedelmet), 
megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az „ingatlan vagyon” kifejezésnek olyan jelentése van, amit annak a Szerződő Államnak jogszabályai szerint jelent, 
amelyikben a  szóban forgó vagyon fekszik. Ez  a  kifejezés minden esetben magában foglalja az  ingatlan vagyon 
tartozékának minősülő vagyont, az  állatállományt és a  mezőgazdaságban és az  erdőgazdálkodásban használatos 
berendezéseket, azokat a  jogokat, amelyekre a  földtulajdonra vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek 
alkalmazást, az  ingatlan vagyon haszonélvezeti jogát, valamint az  ásványlelőhelyek, források és más természeti 
erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való 
jogot; hajók és légi járművek nem tekintendőek ingatlan vagyonnak.

 3. Az  1. bekezdés rendelkezései ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából, vagy hasznosításának 
bármely más formájából származó jövedelemre is alkalmazandók.

 4.  Az 1. és 3. bekezdés rendelkezései a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelemre is alkalmazandók.

7. Cikk
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG

 1.  Az  egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben az  államban adóztatható, kivéve, ha a  vállalkozás 
a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephelyen keresztül fejt ki üzleti tevékenységet. Amennyiben a vállalkozás 
ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a  telephelynek a  2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően betudható 
nyereség megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az  e  cikk és a  21.  cikk alkalmazásában, az  egyik Szerződő Államban lévő, 1. bekezdésben meghatározott 
telephelynek betudható nyereségnek azt a  nyereséget kell tekinteni, amelyet akkor érhetne el, különösen 
a  vállalkozás más részeivel folytatott ügyleteiben, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy hasonló 
tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, figyelembe véve a  vállalkozás által a  telephelyen 
vagy a vállalkozás más részein keresztül elvégzett feladatokat, felhasznált eszközöket és vállalt kockázatokat.

 3.  Amennyiben az  egyik Szerződő Állam a  2. bekezdéssel összhangban megállapítja az  egyik Szerződő Állam 
vállalkozása telephelyének betudható nyereséget, és ennek megfelelően megadóztatja a  vállalkozás  
olyan nyereségét, amely a másik államban adókötelezettség alá esett, a másik állam, az e nyereséget terhelő kettős 
adóztatás elkerülése érdekében a szükséges mértékben megfelelő kiigazítást tesz, amennyiben egyetért az elsőként 
említett állam által tett kiigazítással. Amennyiben a  másik Szerződő Állam ezzel nem ért egyet, a  Szerződő 
Államoknak bármely ebből adódó kettős adózást kölcsönös megállapodással el kell kerülniük.

 4.  Amennyiben a  nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a  jelen Egyezmény más cikkei külön 
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

8. Cikk
NEMZETKÖZI HAJÓZÁS ÉS LÉGIFORGALOM

 1.  Hajók vagy légi járművek nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséből szerzett nyereség csak abban 
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.

 2.  Ha egy tengeri hajózással foglalkozó vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye a  hajó fedélzetén van, akkor 
e  hely abban a  Szerződő Államban lévőnek tekintendő, amelyben a  hajó hazai kikötője fekszik, vagy ilyen hazai 
kikötő hiányában, amely Szerződő Államban a hajó üzemben tartója illetőséggel bír.

 3.  Az  1. bekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a  nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös 
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.
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(iv)  ingatlan értéknövekedése után fizetendő adó (impost sobre les plusvàlues en les transmissions 
patrimonials immobiliàries)

 (a továbbiakban: „andorrai adó”).
 4.  Az  Egyezmény kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet az  Egyezmény 

aláírása után a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai 
értesíteni fogják egymást a vonatkozó adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.

3. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

 1. Ezen Egyezmény alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
(a)  a „Magyarország” kifejezés a nemzetközi joggal összhangban lévő magyar jogszabályok által meghatározott 

földrajzi területet jelenti;
(b)  az  „Andorra” kifejezés az  Andorrai Hercegséget jelenti, és földrajzi értelemben az  Andorrai Hercegség 

területét jelenti;
(c)  az  „egyik Szerződő Állam” és a  „másik Szerződő Állam” kifejezés Magyarországot vagy Andorrát jelenti 

a szövegösszefüggésnek megfelelően;
(d)  a  „személy” kifejezés magában foglalja a  természetes személyt, a  társaságot és bármely más személyi 

egyesülést;
(e)  a  „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az  adóztatás 

szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
(f )  a „vállalkozás” kifejezés bármely üzleti tevékenység végzésére vonatkozik;
(g)  az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő 

Államban belföldi illetőségű személy, illetve a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által 
folytatott vállalkozást jelentik;

(h)  a „nemzetközi forgalom” kifejezés az  egyik Szerződő Államban tényleges üzletvezetési hellyel rendelkező 
vállalkozás által üzemeltetett hajó vagy légi jármű igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve, 
ha a hajót vagy légi járművet kizárólag a másik Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;

(i)  az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i) Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii) Andorra esetében a pénzügyekért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;

(j)  az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti egy Szerződő Állam vonatkozásában:
(i)  bármely természetes személyt, aki ezen Szerződő Állam állampolgárságával rendelkezik; és
(ii)  bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan jogalanyt,  

amely ezt a jogállását ezen Szerződő Államban hatályos jogszabályokból nyeri;
(k)  az „üzleti tevékenység” kifejezés magában foglalja a szabad foglalkozás vagy más önálló jellegű tevékenység 

végzését.
 2.  Az  Egyezménynek az  egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál az  Egyezményben 

meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a  szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van, 
mint amit ennek az  államnak a  jogszabályaiban abban az  időpontban jelentenek azokra az  adókra vonatkozóan, 
amelyekre az  Egyezmény alkalmazást nyer; ennek az  államnak az  adójogszabályaiban foglalt meghatározásai 
az irányadók ennek az államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásaival szemben.

4. Cikk
BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ SZEMÉLY

 1.  Ezen Egyezmény alkalmazásában az „egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés olyan személyt 
jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye, üzletvezetési helye vagy bármely 
más hasonló ismérv alapján adóköteles, beleértve az  államot és annak bármely politikai alegységét vagy helyi 
hatóságát. Ez  a  kifejezés azonban nem foglalja magában azokat a  személyeket, akik ebben az  államban kizárólag 
az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem alapján adókötelesek.

 2.  Amennyiben egy természetes személy az  1. bekezdés rendelkezései értelmében mindkét Szerződő Államban 
belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni:
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(a)  csak abban az  államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben állandó lakóhellyel rendelkezik; 
amennyiben mindkét államban rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az államban tekintendő belföldi 
illetőségűnek, amellyel személyi és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (a létérdekek központja);

(b)  amennyiben nem határozható meg, hogy melyik államban van létérdekeinek a  központja, vagy ha egyik 
államban sem rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az  államban tekintendő belföldi illetőségűnek, 
amelyben szokásos tartózkodási helye van;

(c)  amennyiben mindkét államban van szokásos tartózkodási helye, vagy egyikben sincs, csak abban 
az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelynek állampolgára;

(d)  amennyiben mindkét Szerződő Állam állampolgára, vagy egyiké sem, a Szerződő Államok illetékes hatóságai 
kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.

 3.  Amennyiben az  1. bekezdés rendelkezései értelmében valamely nem természetes személy mindkét Szerződő 
Államban belföldi illetőségű, csak abban az  államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben a  tényleges 
üzletvezetésének helye található.

5. Cikk
TELEPHELY

 1.  Az  Egyezmény alkalmazásában a  „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül 
a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.

 2.  A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:
(a)  az üzletvezetés helyét;
(b)  a fióktelepet;
(c)  az irodát;
(d)  a gyártelepet;
(e)  a műhelyt;
(f )  a  bányát, az  olaj- és a  földgázkutat, a  kőfejtőt vagy a  természeti erőforrások kitermelésére szolgáló  

bármely más helyet; és
(g)  a mezőgazdasági, állattenyésztési vagy erdőgazdálkodási kitermelést.

 3.  Az  építési terület, az  építkezési, összeszerelési vagy beszerelési munkálatok telephelyet keletkeztetnek, de csak  
ha tizenkét hónapnál tovább tartanak.

 4.  E cikk előző rendelkezéseire tekintet nélkül nem minősül „telephelynek”:
(a) létesítmények használata kizárólag a  vállalkozás javainak vagy áruinak raktározása, kiállítása vagy 

kiszolgáltatása céljára;
(b) készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljára;
(c) készletek tartása a  vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag abból a  célból, hogy azokat egy másik 

vállalkozás feldolgozza;
(d) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a  célra, hogy a  vállalkozás részére javakat vagy árukat 

vásároljanak vagy információkat szerezzenek;
(e) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére bármilyen más előkészítő vagy 

kisegítő jellegű tevékenységet folytassanak;
(f ) állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a  célra, hogy az  (a)–(e)  pontokban említett tevékenységek 

bármely kombinációját végezze, feltéve, hogy az  állandó üzleti helynek az  ilyen kombinációból származó 
teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.

 5.  Tekintet nélkül az  1. és 2. bekezdés rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a  független képviselőt, akire  
a 6. bekezdés rendelkezése alkalmazandó – egy vállalkozás számára tevékenykedik és az egyik Szerződő Államban 
meghatalmazása van, amellyel ott rendszeresen él, arra, hogy a  vállalkozás nevében szerződéseket kössön,  
úgy ez  a  vállalkozás telephellyel bírónak tekintendő ebben az  államban minden olyan tevékenység tekintetében, 
amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége a 4. bekezdésben említett 
tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az  említett 
bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.

 6.  Egy vállalkozást nem lehet úgy tekinteni, mintha annak az egyik Szerződő Államban telephelye lenne csupán azért, 
mert tevékenységét ebben az  államban alkusz, bizományos vagy más független képviselő útján fejti ki, feltéve,  
hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.
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amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége a 4. bekezdésben említett 
tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az  említett 
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mert tevékenységét ebben az  államban alkusz, bizományos vagy más független képviselő útján fejti ki, feltéve,  
hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak el.
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 7.  Az  a  tény, hogy az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan 
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki  
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem 
a másik telephelyévé.

6. Cikk
INGATLAN VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

 1.  Az  a  jövedelem, amelyet az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a  másik Szerződő Államban 
fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a  mezőgazdaságból vagy erdőgazdálkodásból származó jövedelmet), 
megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az „ingatlan vagyon” kifejezésnek olyan jelentése van, amit annak a Szerződő Államnak jogszabályai szerint jelent, 
amelyikben a  szóban forgó vagyon fekszik. Ez  a  kifejezés minden esetben magában foglalja az  ingatlan vagyon 
tartozékának minősülő vagyont, az  állatállományt és a  mezőgazdaságban és az  erdőgazdálkodásban használatos 
berendezéseket, azokat a  jogokat, amelyekre a  földtulajdonra vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek 
alkalmazást, az  ingatlan vagyon haszonélvezeti jogát, valamint az  ásványlelőhelyek, források és más természeti 
erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való 
jogot; hajók és légi járművek nem tekintendőek ingatlan vagyonnak.

 3. Az  1. bekezdés rendelkezései ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából, vagy hasznosításának 
bármely más formájából származó jövedelemre is alkalmazandók.

 4.  Az 1. és 3. bekezdés rendelkezései a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelemre is alkalmazandók.

7. Cikk
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG

 1.  Az  egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben az  államban adóztatható, kivéve, ha a  vállalkozás 
a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephelyen keresztül fejt ki üzleti tevékenységet. Amennyiben a vállalkozás 
ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a  telephelynek a  2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően betudható 
nyereség megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az  e  cikk és a  21.  cikk alkalmazásában, az  egyik Szerződő Államban lévő, 1. bekezdésben meghatározott 
telephelynek betudható nyereségnek azt a  nyereséget kell tekinteni, amelyet akkor érhetne el, különösen 
a  vállalkozás más részeivel folytatott ügyleteiben, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy hasonló 
tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, figyelembe véve a  vállalkozás által a  telephelyen 
vagy a vállalkozás más részein keresztül elvégzett feladatokat, felhasznált eszközöket és vállalt kockázatokat.

 3.  Amennyiben az  egyik Szerződő Állam a  2. bekezdéssel összhangban megállapítja az  egyik Szerződő Állam 
vállalkozása telephelyének betudható nyereséget, és ennek megfelelően megadóztatja a  vállalkozás  
olyan nyereségét, amely a másik államban adókötelezettség alá esett, a másik állam, az e nyereséget terhelő kettős 
adóztatás elkerülése érdekében a szükséges mértékben megfelelő kiigazítást tesz, amennyiben egyetért az elsőként 
említett állam által tett kiigazítással. Amennyiben a  másik Szerződő Állam ezzel nem ért egyet, a  Szerződő 
Államoknak bármely ebből adódó kettős adózást kölcsönös megállapodással el kell kerülniük.

 4.  Amennyiben a  nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a  jelen Egyezmény más cikkei külön 
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

8. Cikk
NEMZETKÖZI HAJÓZÁS ÉS LÉGIFORGALOM

 1.  Hajók vagy légi járművek nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséből szerzett nyereség csak abban 
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.

 2.  Ha egy tengeri hajózással foglalkozó vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye a  hajó fedélzetén van, akkor 
e  hely abban a  Szerződő Államban lévőnek tekintendő, amelyben a  hajó hazai kikötője fekszik, vagy ilyen hazai 
kikötő hiányában, amely Szerződő Államban a hajó üzemben tartója illetőséggel bír.

 3.  Az  1. bekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a  nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös 
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.
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ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a  telephelynek a  2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően betudható 
nyereség megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az  e  cikk és a  21.  cikk alkalmazásában, az  egyik Szerződő Államban lévő, 1. bekezdésben meghatározott 
telephelynek betudható nyereségnek azt a  nyereséget kell tekinteni, amelyet akkor érhetne el, különösen 
a  vállalkozás más részeivel folytatott ügyleteiben, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy hasonló 
tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, figyelembe véve a  vállalkozás által a  telephelyen 
vagy a vállalkozás más részein keresztül elvégzett feladatokat, felhasznált eszközöket és vállalt kockázatokat.

 3.  Amennyiben az  egyik Szerződő Állam a  2. bekezdéssel összhangban megállapítja az  egyik Szerződő Állam 
vállalkozása telephelyének betudható nyereséget, és ennek megfelelően megadóztatja a  vállalkozás  
olyan nyereségét, amely a másik államban adókötelezettség alá esett, a másik állam, az e nyereséget terhelő kettős 
adóztatás elkerülése érdekében a szükséges mértékben megfelelő kiigazítást tesz, amennyiben egyetért az elsőként 
említett állam által tett kiigazítással. Amennyiben a  másik Szerződő Állam ezzel nem ért egyet, a  Szerződő 
Államoknak bármely ebből adódó kettős adózást kölcsönös megállapodással el kell kerülniük.

 4.  Amennyiben a  nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a  jelen Egyezmény más cikkei külön 
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

8. Cikk
NEMZETKÖZI HAJÓZÁS ÉS LÉGIFORGALOM

 1.  Hajók vagy légi járművek nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséből szerzett nyereség csak abban 
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.

 2.  Ha egy tengeri hajózással foglalkozó vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye a  hajó fedélzetén van, akkor 
e  hely abban a  Szerződő Államban lévőnek tekintendő, amelyben a  hajó hazai kikötője fekszik, vagy ilyen hazai 
kikötő hiányában, amely Szerződő Államban a hajó üzemben tartója illetőséggel bír.

 3.  Az  1. bekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a  nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös 
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.
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 7.  Az  a  tény, hogy az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan 
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki  
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem 
a másik telephelyévé.

6. Cikk
INGATLAN VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

 1.  Az  a  jövedelem, amelyet az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a  másik Szerződő Államban 
fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a  mezőgazdaságból vagy erdőgazdálkodásból származó jövedelmet), 
megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az „ingatlan vagyon” kifejezésnek olyan jelentése van, amit annak a Szerződő Államnak jogszabályai szerint jelent, 
amelyikben a  szóban forgó vagyon fekszik. Ez  a  kifejezés minden esetben magában foglalja az  ingatlan vagyon 
tartozékának minősülő vagyont, az  állatállományt és a  mezőgazdaságban és az  erdőgazdálkodásban használatos 
berendezéseket, azokat a  jogokat, amelyekre a  földtulajdonra vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek 
alkalmazást, az  ingatlan vagyon haszonélvezeti jogát, valamint az  ásványlelőhelyek, források és más természeti 
erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való 
jogot; hajók és légi járművek nem tekintendőek ingatlan vagyonnak.

 3. Az  1. bekezdés rendelkezései ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából, vagy hasznosításának 
bármely más formájából származó jövedelemre is alkalmazandók.

 4.  Az 1. és 3. bekezdés rendelkezései a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelemre is alkalmazandók.

7. Cikk
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG

 1.  Az  egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben az  államban adóztatható, kivéve, ha a  vállalkozás 
a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephelyen keresztül fejt ki üzleti tevékenységet. Amennyiben a vállalkozás 
ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a  telephelynek a  2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelően betudható 
nyereség megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Az  e  cikk és a  21.  cikk alkalmazásában, az  egyik Szerződő Államban lévő, 1. bekezdésben meghatározott 
telephelynek betudható nyereségnek azt a  nyereséget kell tekinteni, amelyet akkor érhetne el, különösen 
a  vállalkozás más részeivel folytatott ügyleteiben, ha önálló és elkülönült vállalkozásként azonos vagy hasonló 
tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, figyelembe véve a  vállalkozás által a  telephelyen 
vagy a vállalkozás más részein keresztül elvégzett feladatokat, felhasznált eszközöket és vállalt kockázatokat.

 3.  Amennyiben az  egyik Szerződő Állam a  2. bekezdéssel összhangban megállapítja az  egyik Szerződő Állam 
vállalkozása telephelyének betudható nyereséget, és ennek megfelelően megadóztatja a  vállalkozás  
olyan nyereségét, amely a másik államban adókötelezettség alá esett, a másik állam, az e nyereséget terhelő kettős 
adóztatás elkerülése érdekében a szükséges mértékben megfelelő kiigazítást tesz, amennyiben egyetért az elsőként 
említett állam által tett kiigazítással. Amennyiben a  másik Szerződő Állam ezzel nem ért egyet, a  Szerződő 
Államoknak bármely ebből adódó kettős adózást kölcsönös megállapodással el kell kerülniük.

 4.  Amennyiben a  nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a  jelen Egyezmény más cikkei külön 
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

8. Cikk
NEMZETKÖZI HAJÓZÁS ÉS LÉGIFORGALOM

 1.  Hajók vagy légi járművek nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséből szerzett nyereség csak abban 
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.

 2.  Ha egy tengeri hajózással foglalkozó vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye a  hajó fedélzetén van, akkor 
e  hely abban a  Szerződő Államban lévőnek tekintendő, amelyben a  hajó hazai kikötője fekszik, vagy ilyen hazai 
kikötő hiányában, amely Szerződő Államban a hajó üzemben tartója illetőséggel bír.

 3.  Az  1. bekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a  nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös 
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.
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9. Cikk
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK

 1.  Amennyiben
(a) az egyik Szerződő Állam vállalkozása közvetlenül vagy közvetve a  másik Szerződő Állam vállalkozásának 

vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesedik, vagy
(b) ugyanazok a  személyek közvetlenül vagy közvetve az  egyik Szerződő Állam vállalkozásának és a  másik 

Szerződő Állam vállalkozásának vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesednek,
és bármelyik esetben a  két vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan 
feltételekben állapodik meg vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól, amelyekben független 
vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az  a  nyereség, amelyet a  vállalkozások egyike e  feltételek nélkül 
elért volna, de e  feltételek miatt nem ért el, beszámítható ennek a  vállalkozásnak a  nyereségébe, és megfelelően 
megadóztatható.

 2.  Ha az  egyik Szerződő Állam ezen állam valamely vállalkozásának a  nyereségéhez olyan nyereséget számít hozzá  
– és megadóztat ennek megfelelően –, amelyet a  másik Szerződő Állam vállalkozásánál megadóztattak ebben 
a  másik államban, és az  így hozzászámított nyereség olyan nyereség, amelyet az  elsőként említett állam 
vállalkozása ért volna el, ha a két vállalkozás olyan feltételekben állapodott volna meg, mint amelyekben független 
vállalkozások egymással megállapodnának, úgy ez  a  másik állam megfelelő kiigazítást tesz, amennyiben egyetért 
az  elsőként említett állam által tett kiigazítással. Amennyiben a  másik Szerződő Állam ezzel nem ért egyet,  
a Szerződő Államoknak bármely ebből adódó kettős adózást kölcsönös megállapodással el kell kerülniük.

10. Cikk
OSZTALÉK

 1.  Az  osztalék, amelyet az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság a  másik Szerződő Államban belföldi 
illetőségű személynek fizet, megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Mindazonáltal az osztalék, amelyet az egyik Szerződő Államban illetőséggel bíró társaság fizet, ebben a Szerződő 
Államban is megadóztatható ennek az  államnak a  jogszabályai szerint, ha azonban az  osztalék haszonhúzója 
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, az így megállapított adó nem haladhatja meg:
(a)  az osztalék bruttó összegének 0 százalékát, ha a haszonhúzó társaság;
(b)  az osztalék bruttó összegének 10 százalékát minden más esetben.
E bekezdés rendelkezései nem érintik a társaság adóztatását azon nyereség után, amelyből az osztalékot fizetik.

 3.  E  cikk alkalmazásában az  „osztalék” kifejezés részvényekből, élvezeti jegyekből vagy élvezeti jogokból, 
bányarészjegyekből, alapítói részvényekből vagy más nyereségből való részesedést biztosító jogokból  
– kivéve a  hitelköveteléseket – származó jövedelmet, valamint olyan egyéb jövedelmet jelent, amelyet annak 
az  államnak az  adózási jogszabályai, amelyben a  nyereséget felosztó társaság belföldi illetőségű, a  részvényekből 
származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek.

 4.  Az  1. és 2. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az  osztaléknak egyik Szerződő Államban belföldi 
illetőségű haszonhúzója a  másik Szerződő Államban, amelyben az  osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, 
egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, és az érdekeltség, amelyre tekintettel az osztalékot fizetik, 
ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

 5.  Ha az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság nyereséget vagy jövedelmet élvez a  másik Szerződő 
Államból, úgy ez a másik állam nem adóztathatja meg a társaság által kifizetett osztalékot, kivéve, ha az osztalékot 
ebben a  másik államban belföldi illetőségű személynek fizetik, vagy ha az  érdekeltség, amelyre tekintettel 
az  osztalékot fizetik, ténylegesen a  másik államban lévő telephelyhez kapcsolódik, sem pedig a  társaság fel nem 
osztott nyereségét nem terhelheti a  társaság fel nem osztott nyeresége után kivetett adóval, még akkor sem,  
ha a kifizetett osztalék vagy a fel nem osztott nyereség egészben vagy részben ebben a másik államban keletkező 
nyereségből vagy jövedelemből áll.

11. Cikk
KAMAT

 1.  A  kamat, amely az  egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a  másik Szerződő Államban 
belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható.
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 2.  E cikk alkalmazásában a „kamat” kifejezés mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal 
biztosítva, akár nincs, és akár ad jogot az  adós nyereségéből való részesedésre, akár nem, és magában foglalja 
különösen az  állami értékpapírokból származó jövedelmet, a  kötvényekből és az  adósságlevelekből származó 
jövedelmet, beleértve az  ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat 
és díjakat, de nem foglalja magában a 10. cikkben említett jövedelmet. E cikk alkalmazásában a késedelmes fizetés 
utáni büntető terhek nem tekintendők kamatnak.

 3.  Az  1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a  kamat egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
haszonhúzója a  másik Szerződő Államban, amelyben a  kamat keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti 
tevékenységet folytat, és a követelés, amely után a kamatot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. 
Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

 4.  Ha a  kamatot fizető személy és a  haszonhúzó közötti, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges 
kapcsolat miatt a kamat összege ahhoz a követeléshez viszonyítva, amely után fizetik, meghaladja azt az összeget, 
amelyben a  kamatot fizető személy és a  haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodtak volna, úgy e  cikk 
rendelkezéseit csak az  utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az  esetben a  kifizetett többletösszeg 
mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb rendelkezéseinek kellő 
figyelembevételével.

12. Cikk
JOGDÍJ

 1.  A  jogdíj, amely az  egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelyet a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
személynek fizetnek, megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Mindazonáltal a jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezett, ebben az államban is megadóztatható ennek 
az államnak a jogszabályai szerint, ha azonban a jogdíj haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, 
az így megállapított adó mértéke nem haladhatja meg a jogdíj bruttó összegének 5 százalékát.

 3.  E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy 
tudományos művek, ideértve a filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési 
vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint 
ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.

 4.  Az  1. és 2. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a  jogdíj egyik Szerződő Államban belföldi 
illetőségű haszonhúzója a  másik Szerződő Államban, amelyben a  jogdíj keletkezik, egy ott lévő telephely útján 
üzleti tevékenységet folytat, és a  jog vagy vagyoni érték, amely után a  jogdíjat fizetik, ténylegesen ehhez 
a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

 5.  A  jogdíjat az  egyik Szerződő Államból származónak kell tekinteni, ha annak fizetője az  adott államban belföldi 
illetőségű. Ha azonban a  jogdíjat fizető személynek – tekintet nélkül arra, hogy belföldi illetőségű-e egyik  
Szerződő Államban vagy sem – van egyik államban telephelye, amellyel kapcsolatban a  jogdíj fizetésének 
kötelezettsége felmerült, és a  jogdíjat az  adott telephely viseli, úgy kell tekinteni, hogy az  ilyen jogdíj abban 
a Szerződő Államban keletkezik, ahol a telephely található.

 6.  Ha a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges kapcsolat 
miatt a  jogdíj összege azon hasznosításhoz, joghoz vagy információhoz mérten, amiért fizetik, meghaladja 
azt az  összeget, amelyben a  jogdíjat fizető személy és a  haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodott 
volna, úgy e  cikk rendelkezéseit csak az  utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az  esetben a  kifizetett 
többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az  Egyezmény egyéb 
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

13. Cikk
ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG

 1.  Az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek a  6.  cikkben meghatározott és a  másik  
Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyona elidegenítéséből származó nyeresége megadóztatható ebben a másik 
államban.

 2.  Az  e  cikk 3. bekezdésében nem említett egyéb nyereség, amely olyan ingó vagyon elidegenítéséből származik, 
amely az  egyik Szerződő Állam vállalkozása másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának része, 
beleértve az  ilyen telephelynek (önmagában vagy az  egész vállalkozással együtt történő) elidegenítéséből elért 
nyereséget, megadóztatható ebben a másik államban.
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 2.  E cikk alkalmazásában a „kamat” kifejezés mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal 
biztosítva, akár nincs, és akár ad jogot az  adós nyereségéből való részesedésre, akár nem, és magában foglalja 
különösen az  állami értékpapírokból származó jövedelmet, a  kötvényekből és az  adósságlevelekből származó 
jövedelmet, beleértve az  ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat 
és díjakat, de nem foglalja magában a 10. cikkben említett jövedelmet. E cikk alkalmazásában a késedelmes fizetés 
utáni büntető terhek nem tekintendők kamatnak.

 3.  Az  1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a  kamat egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
haszonhúzója a  másik Szerződő Államban, amelyben a  kamat keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti 
tevékenységet folytat, és a követelés, amely után a kamatot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. 
Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

 4.  Ha a  kamatot fizető személy és a  haszonhúzó közötti, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges 
kapcsolat miatt a kamat összege ahhoz a követeléshez viszonyítva, amely után fizetik, meghaladja azt az összeget, 
amelyben a  kamatot fizető személy és a  haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodtak volna, úgy e  cikk 
rendelkezéseit csak az  utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az  esetben a  kifizetett többletösszeg 
mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb rendelkezéseinek kellő 
figyelembevételével.

12. Cikk
JOGDÍJ

 1.  A  jogdíj, amely az  egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelyet a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
személynek fizetnek, megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Mindazonáltal a jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezett, ebben az államban is megadóztatható ennek 
az államnak a jogszabályai szerint, ha azonban a jogdíj haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, 
az így megállapított adó mértéke nem haladhatja meg a jogdíj bruttó összegének 5 százalékát.

 3.  E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy 
tudományos művek, ideértve a filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési 
vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint 
ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.

 4.  Az  1. és 2. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a  jogdíj egyik Szerződő Államban belföldi 
illetőségű haszonhúzója a  másik Szerződő Államban, amelyben a  jogdíj keletkezik, egy ott lévő telephely útján 
üzleti tevékenységet folytat, és a  jog vagy vagyoni érték, amely után a  jogdíjat fizetik, ténylegesen ehhez 
a telephelyhez kapcsolódik. Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

 5.  A  jogdíjat az  egyik Szerződő Államból származónak kell tekinteni, ha annak fizetője az  adott államban belföldi 
illetőségű. Ha azonban a  jogdíjat fizető személynek – tekintet nélkül arra, hogy belföldi illetőségű-e egyik  
Szerződő Államban vagy sem – van egyik államban telephelye, amellyel kapcsolatban a  jogdíj fizetésének 
kötelezettsége felmerült, és a  jogdíjat az  adott telephely viseli, úgy kell tekinteni, hogy az  ilyen jogdíj abban 
a Szerződő Államban keletkezik, ahol a telephely található.

 6.  Ha a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges kapcsolat 
miatt a  jogdíj összege azon hasznosításhoz, joghoz vagy információhoz mérten, amiért fizetik, meghaladja 
azt az  összeget, amelyben a  jogdíjat fizető személy és a  haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodott 
volna, úgy e  cikk rendelkezéseit csak az  utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az  esetben a  kifizetett 
többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az  Egyezmény egyéb 
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

13. Cikk
ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG

 1.  Az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek a  6.  cikkben meghatározott és a  másik  
Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyona elidegenítéséből származó nyeresége megadóztatható ebben a másik 
államban.

 2.  Az  e  cikk 3. bekezdésében nem említett egyéb nyereség, amely olyan ingó vagyon elidegenítéséből származik, 
amely az  egyik Szerződő Állam vállalkozása másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának része, 
beleértve az  ilyen telephelynek (önmagában vagy az  egész vállalkozással együtt történő) elidegenítéséből elért 
nyereséget, megadóztatható ebben a másik államban.
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 3.  Az  egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek olyan részvények vagy hasonló érdekeltségek,  
mint személyegyesítő társaságban vagy trösztben lévő érdekeltségek, elidegenítéséből származó nyeresége, 
amelyek értékének több mint 50 százaléka az  elidegenítést megelőző 365 nap alatt bármikor közvetlenül vagy 
közvetve a  másik Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyonból származik, megadóztatható ebben a  másik 
államban.

 4.  A  nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók vagy légi járművek elidegenítéséből, vagy az  ilyen hajók vagy 
légi járművek üzemeltetését szolgáló ingó vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban a  Szerződő 
Államban adóztatható, amelyben a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye található.

 5.  Az  1., 2., 3. és 4. bekezdésekben nem említett bármely vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban 
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben az elidegenítő belföldi illetőségű.

14. Cikk
MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

 1.  A  15., 17. és 18.  cikkek rendelkezéseinek fenntartásával a  fizetés, a  bér és más hasonló díjazás, amelyet az  egyik 
Szerződő Államban belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak ebben az  államban 
adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a munkát ott végzik, úgy az ezért 
kapott díjazás megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
személy a  másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az  elsőként említett államban 
adóztatható, ha:
(a)  a  kedvezményezett a  másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen  

183 napnál hosszabb időszakot az  adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely tizenkét hónapos 
időtartamon belül, és

(b)  a  díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű 
a másik államban, és

(c)  a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye viseli.
 3.  Tekintet nélkül e  cikk előző rendelkezéseire, a  nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajó vagy légi jármű 

fedélzetén végzett munkáért kapott díjazás megadóztatható abban a Szerződő Államban, amelyben a vállalkozás 
tényleges üzletvezetésének helye található.

15. Cikk
IGAZGATÓK TISZTELETDÍJA

Az igazgatói tiszteletdíj és más hasonló kifizetés, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, 
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának tagjaként 
kap, megadóztatható ebben a másik államban.

16. Cikk
MŰVÉSZEK ÉS SPORTOLÓK

 1.  Tekintet nélkül a  7. és 14.  cikkek rendelkezéseire, az  a  jövedelem, amelyet az  egyik Szerződő Államban belföldi 
illetőségű személy előadóművészként, mint színpadi, film-, rádió- vagy televíziós művész vagy zeneművész, 
vagy sportolóként élvez a  másik Szerződő Államban ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből, 
megadóztatható ebben a másik államban.

 2.  Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ekként kifejtett személyes tevékenységéből származó 
jövedelem nem az  előadóművésznél vagy sportolónál magánál, hanem egy másik személynél jelentkezik, úgy 
ez  a  jövedelem, tekintet nélkül a  7. és 14.  cikkek rendelkezéseire, megadóztatható abban a  Szerződő Államban, 
amelyben az előadóművész vagy a sportoló a tevékenységét kifejti.

 3.  Tekintet nélkül e cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseire, az e cikkben említett, és az egyik Szerződő Államban 
belföldi illetőségű művésznek vagy sportolónak juttatott jövedelem mentes az  adó alól abban a  másik Szerződő 
Államban, amelyikben a  művész vagy a  sportoló tevékenységét kifejti, feltéve, hogy ezen tevékenységet teljesen 
vagy főként az elsőként említett állam vagy politikai alegység vagy helyi önkormányzat közalapjaiból támogatják. 
Ebben az  esetben a  jövedelem csak abban a  Szerződő Államban adóztatható, amelyikben a  művésznek vagy 
a sportolónak illetősége van.
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17. Cikk
NYUGDÍJAK

 1.  A 18. cikk 2. bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek 
korábbi munkavégzésre tekintettel fizetett nyugdíj és más hasonló térítés csak ebben az államban adóztatható.

 2.  Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, azok a nyugdíjak és egyéb kifizetések, amelyeket az egyik Szerződő 
Állam kötelező társadalombiztosításról szóló törvénye alapján teljesítettek, csak ebben az államban adóztathatók.

18. Cikk
KÖZSZOLGÁLAT

 1.  (a)  A  fizetések, bérek és más hasonló díjazások, amelyeket az  egyik Szerződő Állam vagy annak politikai  
 alegysége vagy helyi hatósága fizet természetes személynek az  ezen államnak vagy alegységnek vagy 
 hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztathatók.
(b)  Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a  másik Szerződő Államban adóztathatók, 

ha a  szolgálatot ebben a  másik államban teljesítették, és a  természetes személy ebben az  államban olyan 
belföldi illetőségű személy, aki:
(i)  ennek az államnak az állampolgára; vagy
(ii)  nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.

 2.  Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, a nyugdíj és más hasonló térítés, amelyet az egyik Szerződő Állam 
vagy annak politikai alegysége vagy helyi hatósága vagy az általa létrehozott alap fizet egy természetes személynek, 
az ezen államnak vagy alegységnek vagy hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztatható.

 3.  Az egyik Szerződő Állam vagy annak politikai alegysége vagy helyi hatósága által folytatott üzleti tevékenységgel 
kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre, nyugdíjakra és más hasonló térítésekre  
a 14., 15., 16. és 17. cikkek rendelkezései alkalmazandók.

19. Cikk
TANULÓK

Azok a  kifizetések, amelyeket olyan tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi vagy képzési célokra,  
aki közvetlenül az  egyik Szerződő Államba való utazás előtt a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű volt, 
vagy jelenleg is az, és aki az  elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési célból tartózkodik,  
nem adóztatható meg ebben az  államban, amennyiben az  ilyen kifizetések ezen az  államon kívüli forrásból 
származnak.

20. Cikk
EGYÉB JÖVEDELEM

 1.  Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelmének az Egyezmény előző cikkeiben nem tárgyalt 
részei, bárhol is keletkeznek, csak ebben az államban adóztathatók.

 2.  Az  1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a  6.  cikk 2. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyonból 
származó jövedelmen kívüli jövedelemre, ha az ilyen jövedelemnek az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
kedvezményezettje a  másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, és a  jog 
vagy vagyoni érték, amelyre tekintettel a  jövedelmet fizetik, ténylegesen ehhez a  telephelyhez kapcsolódik.  
Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Cikk
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSE

 1.  Magyarországon a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
(a)  Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen Egyezmény 

rendelkezései szerint megadóztatható Andorrában, és ott azt ténylegesen megadóztatják, Magyarország  
a (b) és a (c) pontban foglalt rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet az adó alól.

(b)  Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek  
a  10. és 12.  cikkek rendelkezései szerint megadóztathatók Andorrában, Magyarország megengedi 
az  ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik 
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17. Cikk
NYUGDÍJAK

 1.  A 18. cikk 2. bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek 
korábbi munkavégzésre tekintettel fizetett nyugdíj és más hasonló térítés csak ebben az államban adóztatható.

 2.  Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, azok a nyugdíjak és egyéb kifizetések, amelyeket az egyik Szerződő 
Állam kötelező társadalombiztosításról szóló törvénye alapján teljesítettek, csak ebben az államban adóztathatók.

18. Cikk
KÖZSZOLGÁLAT

 1.  (a)  A  fizetések, bérek és más hasonló díjazások, amelyeket az  egyik Szerződő Állam vagy annak politikai  
 alegysége vagy helyi hatósága fizet természetes személynek az  ezen államnak vagy alegységnek vagy 
 hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztathatók.
(b)  Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a  másik Szerződő Államban adóztathatók, 

ha a  szolgálatot ebben a  másik államban teljesítették, és a  természetes személy ebben az  államban olyan 
belföldi illetőségű személy, aki:
(i)  ennek az államnak az állampolgára; vagy
(ii)  nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.

 2.  Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, a nyugdíj és más hasonló térítés, amelyet az egyik Szerződő Állam 
vagy annak politikai alegysége vagy helyi hatósága vagy az általa létrehozott alap fizet egy természetes személynek, 
az ezen államnak vagy alegységnek vagy hatóságnak teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztatható.

 3.  Az egyik Szerződő Állam vagy annak politikai alegysége vagy helyi hatósága által folytatott üzleti tevékenységgel 
kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre, nyugdíjakra és más hasonló térítésekre  
a 14., 15., 16. és 17. cikkek rendelkezései alkalmazandók.

19. Cikk
TANULÓK

Azok a  kifizetések, amelyeket olyan tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi vagy képzési célokra,  
aki közvetlenül az  egyik Szerződő Államba való utazás előtt a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű volt, 
vagy jelenleg is az, és aki az  elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési célból tartózkodik,  
nem adóztatható meg ebben az  államban, amennyiben az  ilyen kifizetések ezen az  államon kívüli forrásból 
származnak.

20. Cikk
EGYÉB JÖVEDELEM

 1.  Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelmének az Egyezmény előző cikkeiben nem tárgyalt 
részei, bárhol is keletkeznek, csak ebben az államban adóztathatók.

 2.  Az  1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a  6.  cikk 2. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyonból 
származó jövedelmen kívüli jövedelemre, ha az ilyen jövedelemnek az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű 
kedvezményezettje a  másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, és a  jog 
vagy vagyoni érték, amelyre tekintettel a  jövedelmet fizetik, ténylegesen ehhez a  telephelyhez kapcsolódik.  
Ebben az esetben a 7. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Cikk
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSE

 1.  Magyarországon a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
(a)  Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen Egyezmény 

rendelkezései szerint megadóztatható Andorrában, és ott azt ténylegesen megadóztatják, Magyarország  
a (b) és a (c) pontban foglalt rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet az adó alól.

(b)  Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek  
a  10. és 12.  cikkek rendelkezései szerint megadóztathatók Andorrában, Magyarország megengedi 
az  ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik 
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az  Andorrában megfizetett adóval. Az  így levont összeg azonban nem haladhatja meg a  levonás előtt 
számított adónak azt a részét, amely az Andorrából származó ilyen jövedelemtételekre esik.

(c)  Amennyiben ezen Egyezmény bármely rendelkezése szerint egy Magyarországon belföldi illetőségű 
személy által élvezett jövedelem mentesül az adó alól Magyarországon, Magyarország mindazonáltal ennek 
a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme utáni adó kiszámításánál figyelembe veheti a mentesített 
jövedelmet.

(d)  Az  (a) és (c)  alpontok rendelkezései nem alkalmazandók a  Magyarországon belföldi illetőségű  
személy jövedelemére, ha Andorra ezen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazva mentesíti az ilyen jövedelmet 
az adó alól, vagy az ilyen jövedelemre a 10. vagy 12. cikkek 2. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazza.

 2.  Fenntartva Andorra kettős adóztatás elkerüléséről szóló belső jogi rendelkezéseit, ami jelen általános szabályokat 
neme érinti, a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
(a)  Amennyiben egy Andorrában belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen Egyezmény 

rendelkezései szerint megadóztatható Magyarországon, Andorra megengedi az  ilyen belföldi illetőségű 
személy adójából azon összeg levonását, amely megegyezik a  Magyarországon megfizetett adóval. 
Az ilyen levonás ugyanakkor nem haladhatja meg a levonás előtt számított andorrai adó azon részét, amely 
a Magyarországról származó ilyen jövedelemtételekre esik.

(b)  Amennyiben egy Andorrában belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet szerez, amely ezen 
Egyezmény rendelkezései szerint Andorrában mentesül az  adó alól, Andorra a  belföldi illetőségű személy  
többi jövedelme utáni adó kiszámítása érdekében figyelembe veheti a mentesített jövedelmet.

22. Cikk
EGYENLŐ ELBÁNÁS

 1.  Az  egyik Szerződő Állam állampolgárai nem vethetők a  másik Szerződő Államban olyan adóztatás, vagy azzal 
összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az az adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség, 
amelynek e  másik állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel a  belföldi illetőségre –  
alá vannak vagy alá lehetnek vetve. Ez a rendelkezés, tekintet nélkül az 1. cikk rendelkezéseire, azokra a személyekre 
is alkalmazandó, akik nem belföldi illetőségűek az egyik vagy mindkét Szerződő Államban.

 2.  Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű hontalan személyek egyik Szerződő Államban sem vethetők olyan 
adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az  az adóztatás vagy azzal 
összefüggő kötelezettség, amelynek az adott állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel 
a belföldi illetőségre – alá vannak vagy alá lehetnek vetve.

 3.  Az  egyik Szerződő Állam vállalkozásának a  másik Szerződő Államban lévő telephelyét ebben a  másik államban 
nem lehet kedvezőtlenebb adóztatás alá vetni, mint ennek a  másik államnak azonos tevékenységet folytató 
vállalkozásait. Ez  a  rendelkezés nem értelmezendő akként, mintha az  egyik Szerződő Államot arra kötelezné,  
hogy a  másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személyeknek a  polgári jogállás vagy családi kötelezettségek 
alapján adózási célból olyan személyi kedvezményeket, mentességeket és levonásokat nyújtson, amelyeket a saját 
belföldi illetőségű személyeinek nyújt.

 4.  Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek fizetett kamat, 
jogdíj és más kifizetések az  ilyen vállalkozás adóköteles nyereségének megállapításánál ugyanolyan feltételek 
mellett vonhatók le, mintha azokat az elsőként említett államban belföldi illetőségű személy részére fizették volna, 
kivéve, ha a  9.  cikk 1. bekezdésének, a  11.  cikk 4. bekezdésének vagy a  12.  cikk 6. bekezdésének rendelkezései 
alkalmazandók.

 5.  Az egyik Szerződő Állam olyan vállalkozásai, amelyeknek tőkéje teljesen vagy részben, közvetlenül vagy közvetve, 
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű egy vagy több személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van, nem 
vethetők az elsőként említett Államban olyan adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy 
terhesebb, mint az az adóztatás és azzal összefüggő kötelezettség, amelynek az elsőként említett állam más hasonló 
vállalkozásai alá vannak vagy alá lehetnek vetve.

 6.  E  cikk rendelkezései, tekintet nélkül a  2.  cikk rendelkezéseire, bármilyen fajtájú és megnevezésű adóra 
alkalmazandók.
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23. Cikk
KÖLCSÖNÖS EGYEZTETŐ ELJÁRÁS

 1.  Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz 
vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Egyezmény rendelkezéseinek, úgy ez a személy ezeknek 
az államoknak a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, az ügyet előterjesztheti 
annak a  Szerződő Államnak az  illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha ügye a  22.  cikk  
1. bekezdése alá tartozik, annak a  Szerződő Államnak az  illetékes hatóságához, amelynek állampolgára. Az  ügyet 
az Egyezmény rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követő 
három éven belül kell előterjeszteni.

 2. Az  illetékes hatóság, amennyiben a  kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő 
megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az  ügyet a  másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt 
kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a  céllal, hogy elkerüljék az  olyan adóztatást, amely nem áll összhangban 
az  Egyezménnyel. Az  így létrejött megállapodást a  Szerződő Államok belső jogszabályaiban előírt határidőktől 
függetlenül végre kell hajtani.

 3.  A  Szerződő Államok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy az  Egyezmény értelmezésével vagy 
alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös 
tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a  kettős adóztatást, amelyekről 
az Egyezmény nem rendelkezik.

 4.  A  Szerződő Államok illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással, ideértve a  hatóságok vagy 
képviselőik alkotta közös bizottságot, abból a célból, hogy az előző bekezdések értelmében egyetértésre jussanak.

24. Cikk
INFORMÁCIÓCSERE

 1.  A  Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a  jelen Egyezmény rendelkezéseinek 
végrehajtásához, vagy a  Szerződő Államok vagy azok politikai alegységei vagy helyi hatóságai által kivetett, 
bármilyen fajtájú vagy megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához és 
érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról, amennyiben az  ezek alapján való adóztatás nem ellentétes 
a Egyezménnyel. Az információcserét az 1. és a 2. cikk nem korlátozza.

 2.  A  Szerződő Államnak az  1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint 
az  ennek az  államnak a  saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek 
vagy hatóságok (beleértve a  bíróságokat és a  közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek 
az  1. bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével és a  vonatkozó 
peres eljárással, vagy az  ezekkel az  adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával vagy a  fentiek felügyeletével 
foglalkoznak. Ezek a  személyek vagy hatóságok az  információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános 
bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az  információt nyilvánosságra hozhatják. Az  előzőektől 
függetlenül, az  egyik Szerződő Állam által kapott információ más célra is felhasználható abban az  esetben,  
ha az ilyen információ mindkét állam jogszabályai alapján felhasználható erre a más célra és az információt biztosító 
állam illetékes hatósága hozzájárul a felhasználáshoz.

 3.  Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot 
arra köteleznék, hogy:
(a)  az  egyik vagy a  másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő 

államigazgatási intézkedést hozzon;
(b)  olyan információt nyújtson, amely az  egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy 

az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;
(c)  olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy 

szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.
 4.  Ha az  egyik Szerződő Állam a  jelen cikknek megfelelően információt kér, a  másik Szerződő Állam saját 

információszerzési intézkedéseit alkalmazza a  kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a  másik 
Államnak az  információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A  megelőző mondatban foglalt kötelezettségre 
a  3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a  korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy,  
hogy a  Szerződő Állam számára megengedik az  információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért,  
mert az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.
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23. Cikk
KÖLCSÖNÖS EGYEZTETŐ ELJÁRÁS

 1.  Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz 
vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Egyezmény rendelkezéseinek, úgy ez a személy ezeknek 
az államoknak a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, az ügyet előterjesztheti 
annak a  Szerződő Államnak az  illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha ügye a  22.  cikk  
1. bekezdése alá tartozik, annak a  Szerződő Államnak az  illetékes hatóságához, amelynek állampolgára. Az  ügyet 
az Egyezmény rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követő 
három éven belül kell előterjeszteni.

 2. Az  illetékes hatóság, amennyiben a  kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő 
megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az  ügyet a  másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt 
kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a  céllal, hogy elkerüljék az  olyan adóztatást, amely nem áll összhangban 
az  Egyezménnyel. Az  így létrejött megállapodást a  Szerződő Államok belső jogszabályaiban előírt határidőktől 
függetlenül végre kell hajtani.

 3.  A  Szerződő Államok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy az  Egyezmény értelmezésével vagy 
alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös 
tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a  kettős adóztatást, amelyekről 
az Egyezmény nem rendelkezik.

 4.  A  Szerződő Államok illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással, ideértve a  hatóságok vagy 
képviselőik alkotta közös bizottságot, abból a célból, hogy az előző bekezdések értelmében egyetértésre jussanak.

24. Cikk
INFORMÁCIÓCSERE

 1.  A  Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a  jelen Egyezmény rendelkezéseinek 
végrehajtásához, vagy a  Szerződő Államok vagy azok politikai alegységei vagy helyi hatóságai által kivetett, 
bármilyen fajtájú vagy megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához és 
érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról, amennyiben az  ezek alapján való adóztatás nem ellentétes 
a Egyezménnyel. Az információcserét az 1. és a 2. cikk nem korlátozza.

 2.  A  Szerződő Államnak az  1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint 
az  ennek az  államnak a  saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek 
vagy hatóságok (beleértve a  bíróságokat és a  közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek 
az  1. bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével és a  vonatkozó 
peres eljárással, vagy az  ezekkel az  adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával vagy a  fentiek felügyeletével 
foglalkoznak. Ezek a  személyek vagy hatóságok az  információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános 
bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az  információt nyilvánosságra hozhatják. Az  előzőektől 
függetlenül, az  egyik Szerződő Állam által kapott információ más célra is felhasználható abban az  esetben,  
ha az ilyen információ mindkét állam jogszabályai alapján felhasználható erre a más célra és az információt biztosító 
állam illetékes hatósága hozzájárul a felhasználáshoz.

 3.  Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot 
arra köteleznék, hogy:
(a)  az  egyik vagy a  másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő 

államigazgatási intézkedést hozzon;
(b)  olyan információt nyújtson, amely az  egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy 

az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;
(c)  olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy 

szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.
 4.  Ha az  egyik Szerződő Állam a  jelen cikknek megfelelően információt kér, a  másik Szerződő Állam saját 

információszerzési intézkedéseit alkalmazza a  kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a  másik 
Államnak az  információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A  megelőző mondatban foglalt kötelezettségre 
a  3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a  korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy,  
hogy a  Szerződő Állam számára megengedik az  információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért,  
mert az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.
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 5.  A  3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a  Szerződő Állam számára 
megengedik az  információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az  információ banknak,  
más pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek  
áll rendelkezésére, vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik.

25. Cikk
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK TAGJAI

Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti a  diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjait a  nemzetközi jog 
általános szabályai szerint vagy külön megállapodások rendelkezései alapján megillető adózási kiváltságokat.

26. Cikk
JOGOSULTSÁG A KEDVEZMÉNYEKRE

 1.  Tekintet nélkül ezen Egyezmény más cikkeinek rendelkezéseire, a jelen Egyezményben meghatározott kedvezmény 
nem biztosítható olyan jövedelem esetében, amelyről – az  eset összes tényének és körülményének figyelembe 
vételével – megalapozottan megállapítható, hogy az  adott kedvezményben való részesülés volt az  egyik fő célja 
valamely olyan megállapodásnak vagy ügyletnek, amely közvetlenül vagy közvetve e  kedvezmény megadásához 
vezetett, kivéve, ha bizonyítják, hogy az  adott kedvezmény megadása e  körülmények között megfelelne a  jelen 
Egyezmény vonatkozó rendelkezései rendeltetésének és céljának. Mielőtt az  egyik Szerződő Államban belföldi 
illetőségű személytől a  másik Szerződő Államban az  előző mondat alapján ilyen kedvezményt megtagadnak, 
a Szerződő Államok illetékes hatóságainak konzultálniuk kell egymással.

 2.  Amennyiben egy ezen Egyezményben meghatározott kedvezmény az  1. bekezdés szerint megtagadásra kerül  
egy személytől, azon Szerződő Állam illetékes hatóságának, amely más esetben ezt a  kedvezményt megadta 
volna, ezt a  személy egyébiránt úgy kell kezelnie, mint aki jogosult erre a  kedvezményre, vagy a  jövedelemre 
vonatkozó más kedvezményekre, ha ez  az illetékes hatóság ezen személy kérelme alapján és a  vonatkozó tények 
és körülmények mérlegelése után megállapítja, hogy ezek a  kedvezmények megillették volna ezt a  személyt  
az  1. bekezdésben hivatkozott ügylet vagy megállapodás hiányában. Azon Szerződő Állam illetékes hatóságának, 
amelyhez a kérelmet benyújtották, egyeztetnie kell a másik Állam illetékes hatóságával, mielőtt elutasít egy másik 
Államban illetőséggel bíró személy által ezen bekezdés alapján benyújtott kérelmet.

27. Cikk
HATÁLYBALÉPÉS

 1.  A  Szerződő Államok diplomáciai úton írásban értesítik egymást arról, hogy ezen Egyezmény hatálybalépéséhez 
szükséges hazai követelményeknek eleget tettek.

 2.  Jelen Egyezmény az  1. bekezdésben említett értesítések közül a  későbbinek a  kézhezvételét követő 30. napon 
lép hatályba, és rendelkezései mindkét Szerződő Államban alkalmazandók:
(a)  a forrásnál levont adók tekintetében az Egyezmény hatálybalépését követő első naptári év január 1-jén vagy 

azt követően megszerzett jövedelemre;
(b)  az  egyéb, jövedelmet terhelő adók tekintetében az  Egyezmény hatálybalépését követő első naptári év  

január 1-jén vagy azután kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.

28. Cikk
FELMONDÁS

Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, ameddig az  egyik Szerződő Állam fel nem mondja. Az  Egyezmény 
annak hatálybalépése dátumát követő öt éves időszak letelte után bármelyik Szerződő Állam felmondhatja úgy, 
hogy legalább hat hónappal bármely naptári év vége előtt a felmondásról diplomáciai úton értesítést küld.
Ebben az esetben jelen Egyezmény hatályát veszti mindkét Szerződő Államban:
(a)  a  forrásnál levont adók tekintetében az  értesítés adásának évét követő első naptári év január 1-jén vagy  

azt követően megszerzett jövedelemre;
(b)  az  egyéb, jövedelmet terhelő adók tekintetében az  értesítés adásának évét követő első naptári év  

január 1-jén vagy azt követően kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.

Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták.
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Készült két példányban Andorra la Vellában, 2021. október 8. napján magyar, katalán és angol nyelven, mindegyik 
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

JEGYZŐKÖNYV
MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANDORRAI HERCEGSÉG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS 
ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 
SZÓLÓ, ANDORRA LA VELLÁBAN, 2021. OKTÓBER 8-ÁN ALÁÍRT EGYEZMÉNYHEZ

Magyarország és az  Andorrai Hercegség az  Andorra la Vellában, 2021. október 8-án aláírt, a  jövedelemadók 
területén a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló 
Egyezményhez kapcsolódóan az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg, amelyek az említett Egyezmény szerves 
részét képezik:

 1.  Jelen Egyezmény semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai 
uniós tagságából fakadnak.

 2.  A 4. cikk 1. bekezdésére vonatkozóan (Belföldi illetőségű személy):
Valamely Szerződő Állam befektetési alapja és nyugdíjalapja vagy programja ezen Államban illetőséggel bírónak 
tekintendő. Ennek alkalmazásában:
(a) A „befektetési alap” kifejezés a következőt jelenti:

(i)  Andorra esetében egy befektetési alap az  andorrai szabályok szerinti kollektív befektetési 
vállalkozások szabályozásáról szóló 10/2008. (június 12.) törvény vagy bármely más olyan törvény 
vagy szabályozás alapján, amely a jövőben ezt a törvényt fejleszti, helyettesíti vagy módosítja;

(ii)  Magyarország esetében egy befektetési alap a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 
2014. évi XVI. törvény alapján;

(iii)  bármely más, valamely Szerződő Állam befektetési alapja, megállapodása vagy entitása, amely 
tekintetében a  Szerződő Államok illetékes hatóságai megállapodnak, hogy ezen bekezdés 
alkalmazásában befektetési alapnak minősül; és

(b) a „nyugdíj alap vagy program” kifejezés a következőt jelenti:
(i)  Andorra esetében egy nyugdíjalap vagy program, amelyre a  biztosítás és viszontbiztosítás 

szabályozása és felügyelete az  Andorrai Hercegségben című 12/2017. (június 22.) törvény és 
bármely más olyan törvény vagy szabályozás alkalmazandó, amely a jövőben ezt a törvényt fejleszti, 
kiegészíti, helyettesíti vagy módosítja;

(ii)  Magyarország esetében bármely nyugdíjalap vagy program, amelyre a
(1) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény;
(2) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény;
(3) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény;
(4) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 
alkalmazandó.

(iii)  bármely más, valamely Szerződő Állam nyugdíj alapja vagy terve, amely tekintetében a  Szerződő 
Államok illetékes hatóságai megállapodnak, hogy ezen bekezdés alkalmazásában nyugdíj alapnak 
vagy tervnek minősül.

 3.  A 12. cikkre vonatkozóan (Jogdíj):
Ha bármely kettős adóztatás elkerüléséről szóló, ezen Egyezmény aláírását követően az  Andorrai Hercegség által 
aláírt Egyezményben az  Andorrai Hercegség beleegyezik az  Andorrai Hercegségben keletkezett jogdíjaknak 
az  andorrai jogdíjakat terhelő adó alóli mentesítésébe vagy a  2. bekezdésben előirányzottnál alacsonyabb 
adómértékbe, az  ilyen mentesítés vagy alacsonyabb mérték automatikusan alkalmazásra kerül ebben 
az  Egyezményben, mintha az  a  2. bekezdésben ki lenne kötve, attól a  naptól számított hatállyal, amelyen annak 
az Egyezménynek vagy ennek az Egyezménynek a rendelkezései, amelyik a későbbi, hatályossá válnak.

 4.  A 23. cikkre vonatkozóan (Kölcsönös egyeztető eljárás):
Abban az  esetben, ha a  jelen Egyezmény aláírását követően valamely, a  kettős adóztatás elkerüléséről más 
országgal kötött megállapodás vagy egyezmény alapján Magyarország beleegyezik abba, hogy az  ilyen 
megállapodás vagy egyezmény tartalmazzon választottbírósági rendelkezést, akkor Magyarország és Andorra 
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Készült két példányban Andorra la Vellában, 2021. október 8. napján magyar, katalán és angol nyelven, mindegyik 
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

JEGYZŐKÖNYV
MAGYARORSZÁG ÉS AZ ANDORRAI HERCEGSÉG KÖZÖTT A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN A KETTŐS 
ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓKIJÁTSZÁS ÉS ADÓELKERÜLÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 
SZÓLÓ, ANDORRA LA VELLÁBAN, 2021. OKTÓBER 8-ÁN ALÁÍRT EGYEZMÉNYHEZ

Magyarország és az  Andorrai Hercegség az  Andorra la Vellában, 2021. október 8-án aláírt, a  jövedelemadók 
területén a  kettős adóztatás elkerüléséről és az  adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló 
Egyezményhez kapcsolódóan az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg, amelyek az említett Egyezmény szerves 
részét képezik:

 1.  Jelen Egyezmény semmilyen módon nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai 
uniós tagságából fakadnak.

 2.  A 4. cikk 1. bekezdésére vonatkozóan (Belföldi illetőségű személy):
Valamely Szerződő Állam befektetési alapja és nyugdíjalapja vagy programja ezen Államban illetőséggel bírónak 
tekintendő. Ennek alkalmazásában:
(a) A „befektetési alap” kifejezés a következőt jelenti:

(i)  Andorra esetében egy befektetési alap az  andorrai szabályok szerinti kollektív befektetési 
vállalkozások szabályozásáról szóló 10/2008. (június 12.) törvény vagy bármely más olyan törvény 
vagy szabályozás alapján, amely a jövőben ezt a törvényt fejleszti, helyettesíti vagy módosítja;

(ii)  Magyarország esetében egy befektetési alap a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 
2014. évi XVI. törvény alapján;

(iii)  bármely más, valamely Szerződő Állam befektetési alapja, megállapodása vagy entitása, amely 
tekintetében a  Szerződő Államok illetékes hatóságai megállapodnak, hogy ezen bekezdés 
alkalmazásában befektetési alapnak minősül; és

(b) a „nyugdíj alap vagy program” kifejezés a következőt jelenti:
(i)  Andorra esetében egy nyugdíjalap vagy program, amelyre a  biztosítás és viszontbiztosítás 

szabályozása és felügyelete az  Andorrai Hercegségben című 12/2017. (június 22.) törvény és 
bármely más olyan törvény vagy szabályozás alkalmazandó, amely a jövőben ezt a törvényt fejleszti, 
kiegészíti, helyettesíti vagy módosítja;

(ii)  Magyarország esetében bármely nyugdíjalap vagy program, amelyre a
(1) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény;
(2) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény;
(3) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény;
(4) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 
alkalmazandó.

(iii)  bármely más, valamely Szerződő Állam nyugdíj alapja vagy terve, amely tekintetében a  Szerződő 
Államok illetékes hatóságai megállapodnak, hogy ezen bekezdés alkalmazásában nyugdíj alapnak 
vagy tervnek minősül.

 3.  A 12. cikkre vonatkozóan (Jogdíj):
Ha bármely kettős adóztatás elkerüléséről szóló, ezen Egyezmény aláírását követően az  Andorrai Hercegség által 
aláírt Egyezményben az  Andorrai Hercegség beleegyezik az  Andorrai Hercegségben keletkezett jogdíjaknak 
az  andorrai jogdíjakat terhelő adó alóli mentesítésébe vagy a  2. bekezdésben előirányzottnál alacsonyabb 
adómértékbe, az  ilyen mentesítés vagy alacsonyabb mérték automatikusan alkalmazásra kerül ebben 
az  Egyezményben, mintha az  a  2. bekezdésben ki lenne kötve, attól a  naptól számított hatállyal, amelyen annak 
az Egyezménynek vagy ennek az Egyezménynek a rendelkezései, amelyik a későbbi, hatályossá válnak.

 4.  A 23. cikkre vonatkozóan (Kölcsönös egyeztető eljárás):
Abban az  esetben, ha a  jelen Egyezmény aláírását követően valamely, a  kettős adóztatás elkerüléséről más 
országgal kötött megállapodás vagy egyezmény alapján Magyarország beleegyezik abba, hogy az  ilyen 
megállapodás vagy egyezmény tartalmazzon választottbírósági rendelkezést, akkor Magyarország és Andorra 
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illetékes hatóságai a  lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdenek egy módosító jegyzőkönyv meghozataláról,  
amely választottbírósági rendelkezéssel egészíti ki jelen Egyezményt.

 5.  A 24. cikkre vonatkozóan (Információcsere):
Az Egyezmény hatályba lépésére tekintet nélkül, információcsere kérést az alábbiak szerint lehet tenni:
(a)  a  kérést előadó fél büntetőjogi szabályai alapján büntethető, nemzetközi elemet tartalmazó adóügyek 

tekintetében 2013. január első napján vagy azt követően kezdődő adózási időszakokra, vagy adózási időszak 
hiányában 2013. január első napján vagy azt követően felmerülő minden adóra vonatkozóan; és

(b)  egyéb ügyek tekintetében 2017. január első napján vagy azt követően kezdődő adózási időszakokra, vagy 
adózási időszak hiányában 2017. január első napján vagy azt követően felmerülő minden adóra vonatkozóan.

Ennek hiteléül az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak a Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült két példányban Andorra la Vellában, 2021. október 8. napján magyar, katalán és angol nyelven, mindegyik 
szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

2. melléklet a 2022. évi XXXIII. törvényhez

CONVENTION
BETWEEN HUNGARY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE 
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND 
AVOIDANCE

Hungary and the Principality of Andorra, hereinafter the Contracting States,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without 
creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through 
treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of 
residents of third States),

Have agreed as follows:

Article 1
PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED

 1.  This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a  Contracting State or of its political 
subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

 2.  There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including 
taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or 
salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

 3.  The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
(a)  in Hungary:

(i)  the personal income tax; and
(ii)  the corporate tax

 (hereinafter referred to as “Hungarian tax”);
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(b)  in Andorra:
(i) corporate income tax (impost sobre societats);
(ii) personal income tax (impost sobre la renda de les persones físiques);
(iii) tax on income for fiscal non-residents (impost sobre la renda dels no residents fiscals);
(iv) tax payable on the increase in value in immovable property (impost sobre les plusvàlues en les 

transmissions patrimonials immobiliàries)
 (hereinafter referred to as “Andorran tax”).

 4.  The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date 
of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the 
Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective 
taxation laws.

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

 1.  For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
(a)  the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international 

law;
(b)  the term “Andorra” means the Principality of Andorra and, when used in a  geographical sense, means the 

territory of the Principality of Andorra;
(c)  the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Hungary or Andorra, as the context 

requires;
(d)  the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
(e)  the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a  body corporate for tax 

purposes;
(f )  the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
(g)  the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively 

an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the 
other Contracting State;

(h)  the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has 
its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely 
between places in the other Contracting State;

(i)  the term “competent authority” means:
(i)  in the case of Hungary, the Minister responsible for tax policy or his authorised representative;
(ii)  in the case of Andorra, the Minister in charge of Finance or his authorized representative;

(j)  the term “national” in relation to a Contracting State, means:
(i)  any individual possessing the nationality of that Contracting State; and
(ii)  any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in 

force in that Contracting State;
(k)  the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an 

independent character.
 2.  As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, 

unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the 
purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State 
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT

 1.  For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the 
laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other 
criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This 
term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources 
in that State.
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(b)  in Andorra:
(i) corporate income tax (impost sobre societats);
(ii) personal income tax (impost sobre la renda de les persones físiques);
(iii) tax on income for fiscal non-residents (impost sobre la renda dels no residents fiscals);
(iv) tax payable on the increase in value in immovable property (impost sobre les plusvàlues en les 

transmissions patrimonials immobiliàries)
 (hereinafter referred to as “Andorran tax”).

 4.  The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date 
of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the 
Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective 
taxation laws.

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

 1.  For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
(a)  the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international 

law;
(b)  the term “Andorra” means the Principality of Andorra and, when used in a  geographical sense, means the 

territory of the Principality of Andorra;
(c)  the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Hungary or Andorra, as the context 

requires;
(d)  the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
(e)  the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a  body corporate for tax 

purposes;
(f )  the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
(g)  the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively 

an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the 
other Contracting State;

(h)  the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has 
its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely 
between places in the other Contracting State;

(i)  the term “competent authority” means:
(i)  in the case of Hungary, the Minister responsible for tax policy or his authorised representative;
(ii)  in the case of Andorra, the Minister in charge of Finance or his authorized representative;

(j)  the term “national” in relation to a Contracting State, means:
(i)  any individual possessing the nationality of that Contracting State; and
(ii)  any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in 

force in that Contracting State;
(k)  the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an 

independent character.
 2.  As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, 

unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the 
purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State 
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT

 1.  For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the 
laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other 
criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This 
term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources 
in that State.
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 2.  Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a  resident of both Contracting States, then his 
status shall be determined as follows:
(a)  he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; 

if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the 
State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b)  if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent 
home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has 
an habitual abode;

(c)  if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of 
the State of which he is a national;

(d)  if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States 
shall settle the question by mutual agreement.

 3.  Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting 
States, then it shall be deemed to be a  resident only of the State in which its place of effective management is 
situated.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

 1.  For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through 
which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

 2.  The term “permanent establishment” includes especially:
(a)  a place of management;
(b)  a branch;
(c)  an office;
(d)  a factory;
(e)  a workshop;
(f )  a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and
(g)  an agricultural, pastoral or forestry exploitation.

 3.  A building site, a construction, assembly or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts 
more than twelve months.

 4.  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not 
to include:
(a)  the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging 

to the enterprise;
(b)  the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 

storage, display or delivery;
(c)  the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of 

processing by another enterprise;
(d)  the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of 

collecting information, for the enterprise;
(e)  the maintenance of a  fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any 

other activity of a preparatory or auxiliary character;
(f )  the maintenance of a  fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in 

subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this 
combination is of a preparatory or auxiliary character.

 5.  Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent 
status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises,  
in a  Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be 
deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes 
for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which,  
if exercised through a  fixed place of business, would not make this fixed place of business a  permanent 
establishment under the provisions of that paragraph.
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 6.  An enterprise shall not be deemed to have a  permanent establishment in a  Contracting State merely because it 
carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent 
status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 7.  The fact that a  company which is a  resident of a  Contracting State controls or is controlled by a  company which 
is a  resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through 
a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment 
of the other.

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

 1.  Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or 
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2.  The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which 
the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, 
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting 
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for 
the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft 
shall not be regarded as immovable property.

 3.  The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of 
immovable property.

 4.  The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

Article 7
BUSINESS PROFITS

 1.  Profits of an enterprise of a  Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on 
business in the other Contracting State through a  permanent establishment situated therein. If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with 
the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

 2.  For the purposes of this Article and Article 21, the profits that are attributable in each Contracting State to the 
permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular 
in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the 
same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets 
used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the 
enterprise.

 3.  Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent 
establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise 
that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate 
double taxation on these profits, make an appropriate adjustment if it agrees with the adjustment made by the 
first-mentioned State; if the other Contracting State does not so agree, the Contracting States shall eliminate any 
double taxation resulting therefrom by mutual agreement.

 4.  Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the 
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

 1.  Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in 
which the place of effective management of the enterprise is situated.

 2.  If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated 
in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in 
the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

 3.  The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a  pool, a  joint business or an 
international operating agency.
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 6.  An enterprise shall not be deemed to have a  permanent establishment in a  Contracting State merely because it 
carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent 
status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

 7.  The fact that a  company which is a  resident of a  Contracting State controls or is controlled by a  company which 
is a  resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through 
a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment 
of the other.

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

 1.  Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or 
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2.  The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which 
the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, 
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting 
landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for 
the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft 
shall not be regarded as immovable property.

 3.  The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of 
immovable property.

 4.  The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.

Article 7
BUSINESS PROFITS

 1.  Profits of an enterprise of a  Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on 
business in the other Contracting State through a  permanent establishment situated therein. If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with 
the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

 2.  For the purposes of this Article and Article 21, the profits that are attributable in each Contracting State to the 
permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular 
in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the 
same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets 
used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the 
enterprise.

 3.  Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent 
establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise 
that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate 
double taxation on these profits, make an appropriate adjustment if it agrees with the adjustment made by the 
first-mentioned State; if the other Contracting State does not so agree, the Contracting States shall eliminate any 
double taxation resulting therefrom by mutual agreement.

 4.  Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the 
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

 1.  Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in 
which the place of effective management of the enterprise is situated.

 2.  If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated 
in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in 
the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

 3.  The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a  pool, a  joint business or an 
international operating agency.
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Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

 1.  Where
(a)  an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital 

of an enterprise of the other Contracting State, or
(b)  the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 

a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial 
relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which 
would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not 
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

 2.  Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State –and taxes accordingly – profits on 
which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so 
included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made 
between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned 
State; if the other Contracting State does not so agree, the Contracting States shall eliminate any double taxation 
resulting therefrom by mutual agreement.

Article 10
DIVIDENDS

 1.  Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State.

 2.  However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State 
according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting 
State, the tax so charged shall not exceed:
(a)  0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company;
(b)  10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are 
paid.

 3.  The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, 
mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income 
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the 
company making the distribution is a resident.

 4.  The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a  resident of 
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends 
is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall 
apply.

 5.  Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting 
State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such 
dividends are paid to a  resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends 
are paid is effectively connected with a  permanent establishment situated in that other State, nor subject the 
company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the 
undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
INTEREST

 1.  Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be 
taxable only in that other State.

 2.  The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured 
by mortgage and whether or not carrying a  right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income 
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from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to 
such securities, bonds or debentures, but does not include income dealt with in Article 10. Penalty charges for late 
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 3.  The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a  permanent 
establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 4.  Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess 
part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to 
the other provisions of this Convention.

Article 12
ROYALTIES

 1.  Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that 
other State.

 2.  However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, 
but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not 
exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

 3.  The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, 
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, 
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or 
scientific experience.

 4.  The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a  resident 
of a  Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through 
a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 5.  Royalties shall be deemed to arise in a  Contracting State when the payer is a  resident of that State. However, 
the person paying the royalties, whether or not a  resident of a  Contracting State, has in a  State a  permanent 
establishment to which the obligation to pay the royalties was incurred, and the burden of these, then such royalties 
shall be deemed to arise in the State where the permanent establishment is situated.

 6.  Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they 
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such 
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13
CAPITAL GAINS

 1.  Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 
and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2.  Gains, other than those dealt with in paragraph 3 of this Article, from the alienation of movable property forming 
part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with 
the whole enterprise), may be taxed in that other State.

 3.  Gains derived by a  resident of a  Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as 
interests in a  partnership or trust, deriving, at any time during the 365 days preceding the alienation, more than  
50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State.
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from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to 
such securities, bonds or debentures, but does not include income dealt with in Article 10. Penalty charges for late 
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

 3.  The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting 
State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a  permanent 
establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected 
with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 4.  Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds 
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess 
part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to 
the other provisions of this Convention.

Article 12
ROYALTIES

 1.  Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that 
other State.

 2.  However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, 
but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not 
exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

 3.  The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, 
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, 
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or 
scientific experience.

 4.  The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a  resident 
of a  Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through 
a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is 
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

 5.  Royalties shall be deemed to arise in a  Contracting State when the payer is a  resident of that State. However, 
the person paying the royalties, whether or not a  resident of a  Contracting State, has in a  State a  permanent 
establishment to which the obligation to pay the royalties was incurred, and the burden of these, then such royalties 
shall be deemed to arise in the State where the permanent establishment is situated.

 6.  Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they 
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such 
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due 
regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13
CAPITAL GAINS

 1.  Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 
and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2.  Gains, other than those dealt with in paragraph 3 of this Article, from the alienation of movable property forming 
part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with 
the whole enterprise), may be taxed in that other State.

 3.  Gains derived by a  resident of a  Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as 
interests in a  partnership or trust, deriving, at any time during the 365 days preceding the alienation, more than  
50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may 
be taxed in that other State.
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 4.  Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to 
the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated.

 5.  Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable 
only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INCOME FROM EMPLOYMENT

 1.  Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other similar remuneration derived by 
a  resident of a  Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is 
derived therefrom may be taxed in that other State.

 2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect 
of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
(a)  the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in 

any twelve month period commencing or ending in the tax year concerned, and
(b)  the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
(c)  the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

 3.  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment 
exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which 
the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 15
DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member 
of the board of directors or the supervisory board of a company which is a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State.

Article 16
ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

 1.  Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a  resident of a  Contracting State as an 
entertainer, such as a  theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from 
that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

 2.  Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues 
not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of 
Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are 
exercised.

 3.  Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in this Article accruing to 
an entertainer or sportsperson resident of a  Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting 
State, in which the activity of the entertainer or sportsperson is exercised, provided that this activity is wholly or 
mainly supported by public funds of the first-mentioned State or political subdivisions or local authorities thereof. 
In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is 
a resident.

Article 17
PENSIONS

 1.  Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of 
a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

 2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments made according to the law on 
mandatory social insurance of a Contracting State shall only be taxable in that State.
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Article 18
GOVERNMENT SERVICE

 1.  (a)  Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local 
 authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall  
 be taxable only in that State.
(b)  However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting 

State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

 2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds 
created by, a Contracting State or a political subdivision or a  local authority thereof to an individual in respect of 
services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

 3.  The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration 
in respect of services rendered in connection with a  business carried on by a  Contracting State or a  political 
subdivision or a local authority thereof.

Article 19
STUDENTS

Payments which a  student or business apprentice who is or was immediately before visiting a  Contracting State 
a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his 
education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that 
State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 20
OTHER INCOME

 1.  Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this 
Convention shall be taxable only in that State.

 2.  The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in 
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business 
in the other Contracting State through a  permanent establishment situated therein and the right or property in 
respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the 
provisions of Article 7 shall apply.

Article 21
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

 1.  In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
(a)  Where a  resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Convention 

may be taxed in Andorra, and it is effectively taxed there, Hungary shall, subject to the provisions of 
subparagraphs (b) and (c), exempt such income from tax.

(b)  Where a  resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 
10 and 12 may be taxed in Andorra, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that 
resident an amount equal to the tax paid in Andorra. Such deduction shall not, however, exceed that part 
of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived 
from Andorra.

(c)  Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a  resident of Hungary is 
exempt from tax in Hungary, Hungary may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining 
income of such resident, take into account the exempted income.

(d)  The provisions of subparagraphs (a) and (c) shall not apply to income derived by a resident of Hungary where 
Andorra applies the provisions of this Convention to exempt such income from tax or applies the provisions 
of paragraph 2 of Article 10 or 12 to such income.
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 2.  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds 
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 3.  The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration 
in respect of services rendered in connection with a  business carried on by a  Contracting State or a  political 
subdivision or a local authority thereof.

Article 19
STUDENTS

Payments which a  student or business apprentice who is or was immediately before visiting a  Contracting State 
a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his 
education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that 
State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 20
OTHER INCOME

 1.  Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this 
Convention shall be taxable only in that State.

 2.  The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in 
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business 
in the other Contracting State through a  permanent establishment situated therein and the right or property in 
respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the 
provisions of Article 7 shall apply.

Article 21
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

 1.  In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
(a)  Where a  resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Convention 

may be taxed in Andorra, and it is effectively taxed there, Hungary shall, subject to the provisions of 
subparagraphs (b) and (c), exempt such income from tax.

(b)  Where a  resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 
10 and 12 may be taxed in Andorra, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that 
resident an amount equal to the tax paid in Andorra. Such deduction shall not, however, exceed that part 
of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived 
from Andorra.

(c)  Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a  resident of Hungary is 
exempt from tax in Hungary, Hungary may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining 
income of such resident, take into account the exempted income.

(d)  The provisions of subparagraphs (a) and (c) shall not apply to income derived by a resident of Hungary where 
Andorra applies the provisions of this Convention to exempt such income from tax or applies the provisions 
of paragraph 2 of Article 10 or 12 to such income.
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 2.  Subject to the provisions of the law of Andorra regarding the elimination of double taxation which shall not affect 
the general principle hereof, double taxation shall be eliminated as follows:
(a)  Where a  resident of Andorra derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, 

may be taxed in Hungary, Andorra shall allow as a deduction from the tax of that resident an amount equal to 
the tax paid in Hungary.

 Such deduction shall not, however, exceed that part of the Andorran tax, as computed before the deduction 
is given, which is attributable to such items of income derived from Hungary.

(b)  Where a resident of Andorra derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, is 
exempt from tax in Andorra, Andorra may in order to calculate the amount of tax on the remaining income of 
the resident, take into account the income that has been exempted.

Article 22
NON-DISCRIMINATION

 1.  Nationals of a  Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any 
requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to 
residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to 
persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

 2.  Stateless persons who are residents of a  Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to 
any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances, in particular with 
respect to residence, are or may be subjected.

 3.  The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting 
State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State 
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a  Contracting State to grant to 
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on 
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

 4.  Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, 
interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under 
the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

 5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, 
by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to 
any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

 6.  The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and 
description.

Article 23
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

 1.  Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in 
taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided 
by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which 
he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 22, to that of the Contracting State of which he 
is a  national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in 
taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

 2.  The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able 
to arrive at a  satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the 
other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.  
Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the 
Contracting States.

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1551



7110 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 

 3.  The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties 
or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

 4.  The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through 
a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in 
the sense of the preceding paragraphs.

Article 24
EXCHANGE OF INFORMATION

 1.  The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant 
for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws 
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political 
subdivisions or their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The 
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

 2.  Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner 
as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities 
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the 
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may 
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, 
information received by a  Contracting State may be used for other purposes when such information may be 
used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State 
authorises such use.

 3.  In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a  Contracting State the 
obligation:
(a)  to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the 

other Contracting State;
(b)  to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of 

that or of the other Contracting State;
(c)  to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret 

or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
 4.  If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall 

use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not 
need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to 
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to 
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

 5.  In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a  Contracting State to decline to supply 
information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in 
an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 25
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts 
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 26
ENTITLEMENT TO BENEFITS

 1.  Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in 
respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, 
that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted 
directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would 
be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention. Before a  resident of 
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a  Contracting State is denied such benefits in the other Contracting State by reason of the preceding sentence,  
the competent authorities of the Contracting States shall consult with each other.

 2. Where a benefit under this Convention is denied to a person under paragraph 1, the competent authority of the 
Contracting State that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being 
entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income, if such competent authority, 
upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that 
such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement referred to 
in paragraph 1. The competent authority of the Contracting State to which the request has been made will consult 
with the competent authority of the other State before rejecting a request made under this paragraph by a resident 
of that other State.

Article 27
ENTRY INTO FORCE

 1.  The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels that their domestic 
requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

 2.  This Convention shall enter into force on the 30th day following the receipt of the latter of the notifications referred 
to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:
(a)  in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1 January of the calendar year next 

following that in which the Convention enters into force;
(b)  in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January of 

the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Article 28
TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a  Contracting State. Either Contracting State may 
terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before 
the end of any calendar year after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force.
In such event, this Convention shall cease to have effect in both Contracting States:
(a)  in respect of taxes withheld at source, to income derived on or after 1 January of the calendar year next 

following that in which the notice is given;
(b)  in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any tax year, beginning on or after 1 January of 

the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Andorra la Vella this 8th day of October 2021, in the Hungarian, Catalan and English languages, 
each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

PROTOCOL
TO THE CONVENTION BETWEEN HUNGARY AND THE PRINCIPALITY OF ANDORRA FOR  
THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION 
OF TAX EVASION AND AVOIDANCE, SIGNED AT ANDORRA LA VELLA ON 8 OCTOBER 2021

Hungary and the Principality of Andorra have in addition to the Convention for the Elimination of Double Taxation 
with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance Andorra la Vella on 8 October 
2021 agreed on the following provisions, which shall form an integral part of the said Convention:

 1.  Present Convention shall in no way prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the 
European Union.

 2.  With reference to paragraph 1 of Article 4 (Residence):
An investment fund and a pension fund or scheme of a Contracting State is considered to be a resident of that State. 
For this purpose:

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1553



7112 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 

(a)  the term “investment fund” means,
(i) in the case of Andorra, an investment fund according to the Law 10/2008, of 12 June, on the 

regulation of the collective investment undertakings under Andorran law, and any other law or 
regulation that may develop, replace or modify this law in the future;

(ii)  in the case of Hungary an investment fund according to the Act XVI of 2014 on Collective 
Investment Schemes and Their Management;

(iii) any other investment fund, arrangement or entity of a  Contracting State which the competent 
authorities of the Contracting States determine to regard as an investment fund for the purpose of 
this paragraph; and

(b)  the term “pension fund or scheme” means:
(i) in the case of Andorra, a pension fund or scheme within the meaning of Law 12/2017, of 22 June, 

on regulation and supervision of insurance and reinsurance in the Principality of Andorra, and any 
other law or regulation that may develop, complement, replace or modify this law in the future;

(ii)  in the case of Hungary any pension fund or scheme within the meaning of
(1) the Act LXXXI of 1997 on Social Insurance Pensions;
(2) the Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds;
(3) the Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds;
(4) the Act CXVII of 2007 on Occupational Pension and the Related Institutions;

(iii) any other pension fund or scheme of a  Contracting State which the competent authorities of 
the Contracting States determine to regard as a  pension fund or scheme for the purpose of this 
paragraph.

 3.  With reference to Article 12 (Royalties):
If in any convention for the avoidance of double taxation signed after the date of signature of this Convention 
by the Principality of Andorra, the Principality of Andorra agrees to exempt royalties arising in the Principality 
of Andorra from Andorran tax on royalties or to rates of tax lower than those provided for in paragraph (2), such 
exemption, or lower rate shall automatically apply under this Convention as if it was specified respectively in 
paragraph (2) with effect from the date on which the provisions of that convention, or of this Convention, whichever 
is the later, become effective.

 4.  With reference to Article 23 (Mutual Agreement Procedure):
In the event that pursuant to an Agreement or Convention for the avoidance of double taxation concluded with 
another country after the date of signature of this Convention, Hungary agrees to include an arbitration provision 
in such an Agreement or Convention, the competent authorities of Hungary and Andorra will start negotiations, 
as soon as possible, with a  view to concluding an amending protocol inserting an arbitration provision into this 
Convention.

 5.  With reference to Article 24 (Exchange of Information):
Notwithstanding the entry into force of the Convention, requests for information may be made:
(a)  in respect to tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws 

of the requesting Party, to taxable periods beginning on or after the first day of January 2013, or where there 
is no taxable period, to all taxes arising on or after the first day of January 2013; and

(b)  in respect to other cases, to taxable periods beginning on or after the first day of January 2017 or,  
where there is no taxable period, for all taxes arising on or after the first day of January 2017.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Andorra la Vella this 8th day of October 2021, in the Hungarian, Catalan and English languages, 
each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
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5. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

65/6 sz. határozat A norfentanyl felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek 
és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. Jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2022. március 16-án megtartott 9. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a  norfentanylt az  Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a  kábítószerek és pszichotrop 
anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

6. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

Decision 65/6 Inclusion of norfentanyl in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 16 March 2022, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with 
no abstentions, to include norfentanyl in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

2022. évi XXXIX. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról*

1. §  Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló  
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 1. alcíme a következő 3/B–3/D. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Az e törvény szerinti adatszolgáltatás és bármely formában történő információcsere során az állami adó- 
és vámhatóság vagy az adópolitikáért felelős miniszter által közölt, szerzett vagy továbbított információ adótitoknak 
minősül.
(2) E  törvény eltérő rendelkezése hiányában, az  állami adó- és vámhatóság a  II., a  II/A., az V/B., az V/D., valamint 
az  V/F. fejezet szerint közölt, szerzett vagy továbbított információt az  5.  § alapján az  adómegállapítási jogsegély 
hatálya alá tartozó adóknak megfelelő magyar adók, továbbá az  általános forgalmi adó és más közvetett adók 
megállapítása és végrehajtása céljából, valamint a 15. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott célokra 
használhatja fel.
3/C.  § (1) Az  információ eltérő célra való felhasználására vonatkozó, a  15.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
rendelkezések a  II/A., az  V/B., az  V/D., valamint az  V/F. fejezetben meghatározott információ esetén is 
alkalmazandóak.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság megküldheti az  Európai Unió más tagállamának hatáskörrel rendelkező 
hatóságának azon magyar jogszabályoknak megfelelő eltérő célok listáját, amelyekre más tagállam hatósága 
az állami adó- és vámhatóság által küldött információkat és dokumentumokat felhasználhatja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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(a)  the term “investment fund” means,
(i) in the case of Andorra, an investment fund according to the Law 10/2008, of 12 June, on the 

regulation of the collective investment undertakings under Andorran law, and any other law or 
regulation that may develop, replace or modify this law in the future;

(ii)  in the case of Hungary an investment fund according to the Act XVI of 2014 on Collective 
Investment Schemes and Their Management;

(iii) any other investment fund, arrangement or entity of a  Contracting State which the competent 
authorities of the Contracting States determine to regard as an investment fund for the purpose of 
this paragraph; and

(b)  the term “pension fund or scheme” means:
(i) in the case of Andorra, a pension fund or scheme within the meaning of Law 12/2017, of 22 June, 

on regulation and supervision of insurance and reinsurance in the Principality of Andorra, and any 
other law or regulation that may develop, complement, replace or modify this law in the future;

(ii)  in the case of Hungary any pension fund or scheme within the meaning of
(1) the Act LXXXI of 1997 on Social Insurance Pensions;
(2) the Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds;
(3) the Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds;
(4) the Act CXVII of 2007 on Occupational Pension and the Related Institutions;

(iii) any other pension fund or scheme of a  Contracting State which the competent authorities of 
the Contracting States determine to regard as a  pension fund or scheme for the purpose of this 
paragraph.

 3.  With reference to Article 12 (Royalties):
If in any convention for the avoidance of double taxation signed after the date of signature of this Convention 
by the Principality of Andorra, the Principality of Andorra agrees to exempt royalties arising in the Principality 
of Andorra from Andorran tax on royalties or to rates of tax lower than those provided for in paragraph (2), such 
exemption, or lower rate shall automatically apply under this Convention as if it was specified respectively in 
paragraph (2) with effect from the date on which the provisions of that convention, or of this Convention, whichever 
is the later, become effective.

 4.  With reference to Article 23 (Mutual Agreement Procedure):
In the event that pursuant to an Agreement or Convention for the avoidance of double taxation concluded with 
another country after the date of signature of this Convention, Hungary agrees to include an arbitration provision 
in such an Agreement or Convention, the competent authorities of Hungary and Andorra will start negotiations, 
as soon as possible, with a  view to concluding an amending protocol inserting an arbitration provision into this 
Convention.

 5.  With reference to Article 24 (Exchange of Information):
Notwithstanding the entry into force of the Convention, requests for information may be made:
(a)  in respect to tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws 

of the requesting Party, to taxable periods beginning on or after the first day of January 2013, or where there 
is no taxable period, to all taxes arising on or after the first day of January 2013; and

(b)  in respect to other cases, to taxable periods beginning on or after the first day of January 2017 or,  
where there is no taxable period, for all taxes arising on or after the first day of January 2017.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Andorra la Vella this 8th day of October 2021, in the Hungarian, Catalan and English languages, 
each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
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5. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

65/6 sz. határozat A norfentanyl felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek 
és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. Jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2022. március 16-án megtartott 9. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
úgy határozott, hogy a  norfentanylt az  Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a  kábítószerek és pszichotrop 
anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

6. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

Decision 65/6 Inclusion of norfentanyl in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 16 March 2022, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with 
no abstentions, to include norfentanyl in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

2022. évi XXXIX. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról*

1. §  Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló  
2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 1. alcíme a következő 3/B–3/D. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) Az e törvény szerinti adatszolgáltatás és bármely formában történő információcsere során az állami adó- 
és vámhatóság vagy az adópolitikáért felelős miniszter által közölt, szerzett vagy továbbított információ adótitoknak 
minősül.
(2) E  törvény eltérő rendelkezése hiányában, az  állami adó- és vámhatóság a  II., a  II/A., az V/B., az V/D., valamint 
az  V/F. fejezet szerint közölt, szerzett vagy továbbított információt az  5.  § alapján az  adómegállapítási jogsegély 
hatálya alá tartozó adóknak megfelelő magyar adók, továbbá az  általános forgalmi adó és más közvetett adók 
megállapítása és végrehajtása céljából, valamint a 15. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott célokra 
használhatja fel.
3/C.  § (1) Az  információ eltérő célra való felhasználására vonatkozó, a  15.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
rendelkezések a  II/A., az  V/B., az  V/D., valamint az  V/F. fejezetben meghatározott információ esetén is 
alkalmazandóak.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság megküldheti az  Európai Unió más tagállamának hatáskörrel rendelkező 
hatóságának azon magyar jogszabályoknak megfelelő eltérő célok listáját, amelyekre más tagállam hatósága 
az állami adó- és vámhatóság által küldött információkat és dokumentumokat felhasználhatja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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az állami adó- és vámhatóság által küldött információkat és dokumentumokat felhasználhatja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az állami adó- és vámhatóság e törvény szerint bármely formában szerzett információt és dokumentumot a 15. § 
(3) bekezdésében meghatározott engedély nélkül az eltérő célok listájában felsorolt bármely célra felhasználhatja.
3/D.  § (1) Az  e  törvény alapján az  Európai Unió tagállamaival folytatott információcsere tekintetében alkalmazni 
kell a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i  
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében, 
a 14. cikk (1) bekezdésében, valamint a 15. cikkében meghatározott, az érintettek számára biztosított jogok az Air. és 
az Art. rendelkezései szerint gyakorolhatóak.
(2) A  II/A. fejezet szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, az V/B. fejezet szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény, az  V/F. fejezete szerinti adótervezésben közreműködő, valamint a  tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai a  személyes adatok kezelése céljából – az  általános adatvédelmi rendelet szerinti – önálló 
adatkezelőnek minősülnek, amikor egyedül vagy együttesen meghatározzák az  általános adatvédelmi rendelet 
értelmében vett személyes adatkezelés céljait és eszközeit.
(3) A  II/A. fejezet szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, az V/B. fejezet szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény, valamint az  V/F. fejezet szerinti adótervezésben közreműködő írásban – ha a  feltételei 
fennállnak, elektronikus úton –
a) előzetesen tájékoztatja az  érintett magánszemélyt arról, hogy a  személyét érintő információ gyűjtésére és 
továbbítására kerül sor, és
b) a jogérvényesítéshez szükséges időben, de legkésőbb az  adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése előtt 
tájékoztatja az érintett magánszemélyt minden olyan információról, amelyre a magánszemély az adatvédelmi jogai 
érvényesítése érdekében az érintett adatkezelőtől jogosult.
(4) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető évente, az  Adatszolgáltatási időszakot követő naptári év 
január 31-ig tájékoztatja a  Jelentendő értékesítőt az  Adatszolgáltatási időszakban részére kifizetett vagy jóváírt 
Ellenérték összegéről.
(5) Az  e  törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelt személyes adatok megőrzésére az  e  törvény céljainak 
eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig kerülhet sor.
(6) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság – az általános adatvédelmi rendeletben foglalt rendelkezéseket nem 
érintve – haladéktalanul tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  adatvédelmi incidens fennállásáról és az  annak 
elhárítására tett intézkedésekről.
(7) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az  adatvédelmi incidenssel érintett tagállamnak és az  Európai 
Bizottságnak küldött írásbeli értesítéssel az  érintett tagállammal folytatott információcserét azonnali hatállyal 
felfüggesztheti.
(8) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság kivizsgálja, kezeli és elhárítja az  adatvédelmi incidenst. Ha 
az  adatvédelmi incidens haladéktalan elhárítása és a  helyzet megfelelő rendezése nem lehetséges, a  magyar 
hatáskörrel rendelkező hatóság írásban kéri az  Európai Bizottságtól a  CCN-hálózathoz való hozzáférésének 
felfüggesztését. A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az  adatvédelmi incidens sikeres elhárításáról 
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(9) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság önállóan vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával 
együtt kérheti az  Európai Bizottságtól az  adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések sikerességének 
ellenőrzését.
(10) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság megállapodik a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával 
az e § végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedésekről, ideértve az adatvédelmi incidens kezelésére szolgáló, 
a  nemzetközileg elismert bevált gyakorlatokhoz igazított eljárásokat, és adott esetben egy közös adatkezelői 
megállapodást, adatfelhasználók és adatkezelők közötti megállapodást vagy ezek mintáit.”

2. § (1) Az Aktv. 4. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. adatvédelmi incidens: az  adatbiztonság olyan sérelme, amely jogellenes cselekmény vagy véletlen folytán 
az  információ – ideértve a  továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok – megsemmisülését, 
elvesztését, megváltoztatását, az azokhoz való helytelen vagy jogosulatlan hozzáférést, valamint azok (indokolatlan 
vagy) jogosulatlan közlését vagy felhasználását eredményezi. Az adatvédelmi incidens érintheti az adatok bizalmas 
jellegét, hozzáférhetőségét és sértetlenségét.”
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(3) Az állami adó- és vámhatóság e törvény szerint bármely formában szerzett információt és dokumentumot a 15. § 
(3) bekezdésében meghatározott engedély nélkül az eltérő célok listájában felsorolt bármely célra felhasználhatja.
3/D.  § (1) Az  e  törvény alapján az  Európai Unió tagállamaival folytatott információcsere tekintetében alkalmazni 
kell a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i  
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében, 
a 14. cikk (1) bekezdésében, valamint a 15. cikkében meghatározott, az érintettek számára biztosított jogok az Air. és 
az Art. rendelkezései szerint gyakorolhatóak.
(2) A  II/A. fejezet szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, az V/B. fejezet szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény, az  V/F. fejezete szerinti adótervezésben közreműködő, valamint a  tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai a  személyes adatok kezelése céljából – az  általános adatvédelmi rendelet szerinti – önálló 
adatkezelőnek minősülnek, amikor egyedül vagy együttesen meghatározzák az  általános adatvédelmi rendelet 
értelmében vett személyes adatkezelés céljait és eszközeit.
(3) A  II/A. fejezet szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, az V/B. fejezet szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény, valamint az  V/F. fejezet szerinti adótervezésben közreműködő írásban – ha a  feltételei 
fennállnak, elektronikus úton –
a) előzetesen tájékoztatja az  érintett magánszemélyt arról, hogy a  személyét érintő információ gyűjtésére és 
továbbítására kerül sor, és
b) a jogérvényesítéshez szükséges időben, de legkésőbb az  adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése előtt 
tájékoztatja az érintett magánszemélyt minden olyan információról, amelyre a magánszemély az adatvédelmi jogai 
érvényesítése érdekében az érintett adatkezelőtől jogosult.
(4) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető évente, az  Adatszolgáltatási időszakot követő naptári év 
január 31-ig tájékoztatja a  Jelentendő értékesítőt az  Adatszolgáltatási időszakban részére kifizetett vagy jóváírt 
Ellenérték összegéről.
(5) Az  e  törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelt személyes adatok megőrzésére az  e  törvény céljainak 
eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig kerülhet sor.
(6) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság – az általános adatvédelmi rendeletben foglalt rendelkezéseket nem 
érintve – haladéktalanul tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  adatvédelmi incidens fennállásáról és az  annak 
elhárítására tett intézkedésekről.
(7) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az  adatvédelmi incidenssel érintett tagállamnak és az  Európai 
Bizottságnak küldött írásbeli értesítéssel az  érintett tagállammal folytatott információcserét azonnali hatállyal 
felfüggesztheti.
(8) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság kivizsgálja, kezeli és elhárítja az  adatvédelmi incidenst. Ha 
az  adatvédelmi incidens haladéktalan elhárítása és a  helyzet megfelelő rendezése nem lehetséges, a  magyar 
hatáskörrel rendelkező hatóság írásban kéri az  Európai Bizottságtól a  CCN-hálózathoz való hozzáférésének 
felfüggesztését. A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az  adatvédelmi incidens sikeres elhárításáról 
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(9) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság önállóan vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával 
együtt kérheti az  Európai Bizottságtól az  adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések sikerességének 
ellenőrzését.
(10) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság megállapodik a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával 
az e § végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedésekről, ideértve az adatvédelmi incidens kezelésére szolgáló, 
a  nemzetközileg elismert bevált gyakorlatokhoz igazított eljárásokat, és adott esetben egy közös adatkezelői 
megállapodást, adatfelhasználók és adatkezelők közötti megállapodást vagy ezek mintáit.”

2. § (1) Az Aktv. 4. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. adatvédelmi incidens: az  adatbiztonság olyan sérelme, amely jogellenes cselekmény vagy véletlen folytán 
az  információ – ideértve a  továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok – megsemmisülését, 
elvesztését, megváltoztatását, az azokhoz való helytelen vagy jogosulatlan hozzáférést, valamint azok (indokolatlan 
vagy) jogosulatlan közlését vagy felhasználását eredményezi. Az adatvédelmi incidens érintheti az adatok bizalmas 
jellegét, hozzáférhetőségét és sértetlenségét.”
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 (2) Az Aktv 4. § (3) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény II. Fejezete alkalmazásában)
„19. közös ellenőrzés: olyan közigazgatási vizsgálat, amelyet a magyar hatáskörrel rendelkező hatóság más tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságával közösen folytat le egy vagy több olyan személyhez kapcsolódóan, akinek vagy 
amelynek ellenőrzéséhez az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságának közös vagy egymást kiegészítő 
érdeke fűződik.”

 (3) Az Aktv. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A II/A. fejezet alkalmazásában:
1. Adatszolgáltatási időszak: az 5. melléklet I/C/6. pontja szerinti időszak;
2. Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/3. pontja szerinti Platformüzemeltető;
3. Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/4. pontja szerinti Platformüzemeltető;
4. Adóazonosító szám: az 5. melléklet I/C/3. pontja szerinti szám;
5. Automatikus információcsere: az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által az  állami adó- és 
vámhatóság részére szolgáltatott, az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozó információk előzetes megkeresés 
nélküli, előre meghatározott időszakonként történő rendszeres közlése más tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával;
6. Ellenérték: az 5. melléklet I/A/10. pontja szerinti ellenérték;
7. Elsődleges cím: az 5. melléklet I/C/5. pontja szerinti cím;
8. Érintett tevékenység: az 5. melléklet I/A/8. pontja szerinti tevékenység;
9. Értékesítő: az 5. melléklet I/B/1. pontja szerinti Értékesítő;
10. Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás: az  5.  melléklet I/A/7.  pontja szerinti 
megállapodás;
11. HÉA azonosító szám: az 5. melléklet I/C/4. pontja szerinti szám;
12. Jelentendő értékesítő: az 5. melléklet I/B/3. pontja szerinti értékesítő;
13. Központi nyilvántartás: az  Európai Bizottság által létrehozott és működtetett központi adatbázis, amely 
az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőkre vonatkozó információkat, valamint az  5.  melléklet 
I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők által bejelentett 
adatokat tartalmazza;
14. Közvetített ingatlan: az 5. melléklet I/C/7. pontja szerinti ingatlan;
15. Nem Jelentendő értékesítő: az 5. melléklet I/B/4. pontja szerinti értékesítő;
16. Pénzforgalmi jelzőszám: az 5. melléklet I/C/8. pontja szerinti jelzőszám;
17. Platform: az 5. melléklet I/A/1. pontja szerinti Platform;
18. Platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/2. pontja szerinti Platformüzemeltető;
19. Szervezet: az 5. melléklet I/C/1. pontja szerinti Szervezet.”

3. §  Az Aktv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A magyar megkereső hatóság, illetve a magyar megkeresett hatóság az adómegállapítási jogsegély szabályait 
a magyar jogszabályok szerinti, 5. § (1) bekezdésnek megfelelő adóval kapcsolatos eljárásban a  járulék kivételével 
az Art. szerinti adóval összefüggésben alkalmazza.”

4. § (1) Az Aktv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  magyar megkeresett hatóság az  információcsere iránti megkeresés [az (1a)–(5)  bekezdés és a  8.  § 
alkalmazásában a  továbbiakban: megkeresés] alapján minden olyan, az  5.  § (1)  bekezdésének megfelelő, 
előreláthatóan releváns információt közöl a  megkereső hatósággal, amely rendelkezésére áll vagy közigazgatási 
hatósági eljárás keretében megszerezhető.
(1a) Az  (1)  bekezdésben említett megkeresés szempontjából a  kért információ előreláthatóan releváns, ha 
a  megkereső hatóság a  megkeresés benyújtásának időpontjában a  nemzeti joga alapján okkal feltételezi, hogy 
a kért információ egy vagy több, nevesített vagy más módon azonosított adózó adózási ügyében jelentőséggel bír 
és ez a vizsgálat céljából igazolható lesz.
(1b) A kért információk előrelátható relevanciájának igazolása céljából a megkereső hatóság köteles a megkeresett 
hatóság rendelkezésére bocsátani legalább a következő információkat:
a) a megkeresés alapjául szolgáló adóügyi cél, és
b) a nemzeti jog alkalmazása vagy végrehajtása céljából kért információk pontos meghatározását.
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(3) Az állami adó- és vámhatóság e törvény szerint bármely formában szerzett információt és dokumentumot a 15. § 
(3) bekezdésében meghatározott engedély nélkül az eltérő célok listájában felsorolt bármely célra felhasználhatja.
3/D.  § (1) Az  e  törvény alapján az  Európai Unió tagállamaival folytatott információcsere tekintetében alkalmazni 
kell a  természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i  
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében, 
a 14. cikk (1) bekezdésében, valamint a 15. cikkében meghatározott, az érintettek számára biztosított jogok az Air. és 
az Art. rendelkezései szerint gyakorolhatóak.
(2) A  II/A. fejezet szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, az V/B. fejezet szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény, az  V/F. fejezete szerinti adótervezésben közreműködő, valamint a  tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai a  személyes adatok kezelése céljából – az  általános adatvédelmi rendelet szerinti – önálló 
adatkezelőnek minősülnek, amikor egyedül vagy együttesen meghatározzák az  általános adatvédelmi rendelet 
értelmében vett személyes adatkezelés céljait és eszközeit.
(3) A  II/A. fejezet szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető, az V/B. fejezet szerinti Jelentő Magyar 
Pénzügyi Intézmény, valamint az  V/F. fejezet szerinti adótervezésben közreműködő írásban – ha a  feltételei 
fennállnak, elektronikus úton –
a) előzetesen tájékoztatja az  érintett magánszemélyt arról, hogy a  személyét érintő információ gyűjtésére és 
továbbítására kerül sor, és
b) a jogérvényesítéshez szükséges időben, de legkésőbb az  adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése előtt 
tájékoztatja az érintett magánszemélyt minden olyan információról, amelyre a magánszemély az adatvédelmi jogai 
érvényesítése érdekében az érintett adatkezelőtől jogosult.
(4) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető évente, az  Adatszolgáltatási időszakot követő naptári év 
január 31-ig tájékoztatja a  Jelentendő értékesítőt az  Adatszolgáltatási időszakban részére kifizetett vagy jóváírt 
Ellenérték összegéről.
(5) Az  e  törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelt személyes adatok megőrzésére az  e  törvény céljainak 
eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb 10 évig kerülhet sor.
(6) A magyar hatáskörrel rendelkező hatóság – az általános adatvédelmi rendeletben foglalt rendelkezéseket nem 
érintve – haladéktalanul tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  adatvédelmi incidens fennállásáról és az  annak 
elhárítására tett intézkedésekről.
(7) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az  adatvédelmi incidenssel érintett tagállamnak és az  Európai 
Bizottságnak küldött írásbeli értesítéssel az  érintett tagállammal folytatott információcserét azonnali hatállyal 
felfüggesztheti.
(8) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság kivizsgálja, kezeli és elhárítja az  adatvédelmi incidenst. Ha 
az  adatvédelmi incidens haladéktalan elhárítása és a  helyzet megfelelő rendezése nem lehetséges, a  magyar 
hatáskörrel rendelkező hatóság írásban kéri az  Európai Bizottságtól a  CCN-hálózathoz való hozzáférésének 
felfüggesztését. A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság az  adatvédelmi incidens sikeres elhárításáról 
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(9) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság önállóan vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával 
együtt kérheti az  Európai Bizottságtól az  adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések sikerességének 
ellenőrzését.
(10) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság megállapodik a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával 
az e § végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedésekről, ideértve az adatvédelmi incidens kezelésére szolgáló, 
a  nemzetközileg elismert bevált gyakorlatokhoz igazított eljárásokat, és adott esetben egy közös adatkezelői 
megállapodást, adatfelhasználók és adatkezelők közötti megállapodást vagy ezek mintáit.”

2. § (1) Az Aktv. 4. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. adatvédelmi incidens: az  adatbiztonság olyan sérelme, amely jogellenes cselekmény vagy véletlen folytán 
az  információ – ideértve a  továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok – megsemmisülését, 
elvesztését, megváltoztatását, az azokhoz való helytelen vagy jogosulatlan hozzáférést, valamint azok (indokolatlan 
vagy) jogosulatlan közlését vagy felhasználását eredményezi. Az adatvédelmi incidens érintheti az adatok bizalmas 
jellegét, hozzáférhetőségét és sértetlenségét.”
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 (2) Az Aktv 4. § (3) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény II. Fejezete alkalmazásában)
„19. közös ellenőrzés: olyan közigazgatási vizsgálat, amelyet a magyar hatáskörrel rendelkező hatóság más tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságával közösen folytat le egy vagy több olyan személyhez kapcsolódóan, akinek vagy 
amelynek ellenőrzéséhez az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságának közös vagy egymást kiegészítő 
érdeke fűződik.”

 (3) Az Aktv. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A II/A. fejezet alkalmazásában:
1. Adatszolgáltatási időszak: az 5. melléklet I/C/6. pontja szerinti időszak;
2. Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/3. pontja szerinti Platformüzemeltető;
3. Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/4. pontja szerinti Platformüzemeltető;
4. Adóazonosító szám: az 5. melléklet I/C/3. pontja szerinti szám;
5. Automatikus információcsere: az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által az  állami adó- és 
vámhatóság részére szolgáltatott, az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozó információk előzetes megkeresés 
nélküli, előre meghatározott időszakonként történő rendszeres közlése más tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával;
6. Ellenérték: az 5. melléklet I/A/10. pontja szerinti ellenérték;
7. Elsődleges cím: az 5. melléklet I/C/5. pontja szerinti cím;
8. Érintett tevékenység: az 5. melléklet I/A/8. pontja szerinti tevékenység;
9. Értékesítő: az 5. melléklet I/B/1. pontja szerinti Értékesítő;
10. Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás: az  5.  melléklet I/A/7.  pontja szerinti 
megállapodás;
11. HÉA azonosító szám: az 5. melléklet I/C/4. pontja szerinti szám;
12. Jelentendő értékesítő: az 5. melléklet I/B/3. pontja szerinti értékesítő;
13. Központi nyilvántartás: az  Európai Bizottság által létrehozott és működtetett központi adatbázis, amely 
az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőkre vonatkozó információkat, valamint az  5.  melléklet 
I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők által bejelentett 
adatokat tartalmazza;
14. Közvetített ingatlan: az 5. melléklet I/C/7. pontja szerinti ingatlan;
15. Nem Jelentendő értékesítő: az 5. melléklet I/B/4. pontja szerinti értékesítő;
16. Pénzforgalmi jelzőszám: az 5. melléklet I/C/8. pontja szerinti jelzőszám;
17. Platform: az 5. melléklet I/A/1. pontja szerinti Platform;
18. Platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/2. pontja szerinti Platformüzemeltető;
19. Szervezet: az 5. melléklet I/C/1. pontja szerinti Szervezet.”

3. §  Az Aktv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A magyar megkereső hatóság, illetve a magyar megkeresett hatóság az adómegállapítási jogsegély szabályait 
a magyar jogszabályok szerinti, 5. § (1) bekezdésnek megfelelő adóval kapcsolatos eljárásban a  járulék kivételével 
az Art. szerinti adóval összefüggésben alkalmazza.”

4. § (1) Az Aktv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  magyar megkeresett hatóság az  információcsere iránti megkeresés [az (1a)–(5)  bekezdés és a  8.  § 
alkalmazásában a  továbbiakban: megkeresés] alapján minden olyan, az  5.  § (1)  bekezdésének megfelelő, 
előreláthatóan releváns információt közöl a  megkereső hatósággal, amely rendelkezésére áll vagy közigazgatási 
hatósági eljárás keretében megszerezhető.
(1a) Az  (1)  bekezdésben említett megkeresés szempontjából a  kért információ előreláthatóan releváns, ha 
a  megkereső hatóság a  megkeresés benyújtásának időpontjában a  nemzeti joga alapján okkal feltételezi, hogy 
a kért információ egy vagy több, nevesített vagy más módon azonosított adózó adózási ügyében jelentőséggel bír 
és ez a vizsgálat céljából igazolható lesz.
(1b) A kért információk előrelátható relevanciájának igazolása céljából a megkereső hatóság köteles a megkeresett 
hatóság rendelkezésére bocsátani legalább a következő információkat:
a) a megkeresés alapjául szolgáló adóügyi cél, és
b) a nemzeti jog alkalmazása vagy végrehajtása céljából kért információk pontos meghatározását.
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 (2) Az Aktv 4. § (3) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény II. Fejezete alkalmazásában)
„19. közös ellenőrzés: olyan közigazgatási vizsgálat, amelyet a magyar hatáskörrel rendelkező hatóság más tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságával közösen folytat le egy vagy több olyan személyhez kapcsolódóan, akinek vagy 
amelynek ellenőrzéséhez az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságának közös vagy egymást kiegészítő 
érdeke fűződik.”

 (3) Az Aktv. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A II/A. fejezet alkalmazásában:
1. Adatszolgáltatási időszak: az 5. melléklet I/C/6. pontja szerinti időszak;
2. Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/3. pontja szerinti Platformüzemeltető;
3. Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/4. pontja szerinti Platformüzemeltető;
4. Adóazonosító szám: az 5. melléklet I/C/3. pontja szerinti szám;
5. Automatikus információcsere: az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által az  állami adó- és 
vámhatóság részére szolgáltatott, az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozó információk előzetes megkeresés 
nélküli, előre meghatározott időszakonként történő rendszeres közlése más tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával;
6. Ellenérték: az 5. melléklet I/A/10. pontja szerinti ellenérték;
7. Elsődleges cím: az 5. melléklet I/C/5. pontja szerinti cím;
8. Érintett tevékenység: az 5. melléklet I/A/8. pontja szerinti tevékenység;
9. Értékesítő: az 5. melléklet I/B/1. pontja szerinti Értékesítő;
10. Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás: az  5.  melléklet I/A/7.  pontja szerinti 
megállapodás;
11. HÉA azonosító szám: az 5. melléklet I/C/4. pontja szerinti szám;
12. Jelentendő értékesítő: az 5. melléklet I/B/3. pontja szerinti értékesítő;
13. Központi nyilvántartás: az  Európai Bizottság által létrehozott és működtetett központi adatbázis, amely 
az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőkre vonatkozó információkat, valamint az  5.  melléklet 
I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők által bejelentett 
adatokat tartalmazza;
14. Közvetített ingatlan: az 5. melléklet I/C/7. pontja szerinti ingatlan;
15. Nem Jelentendő értékesítő: az 5. melléklet I/B/4. pontja szerinti értékesítő;
16. Pénzforgalmi jelzőszám: az 5. melléklet I/C/8. pontja szerinti jelzőszám;
17. Platform: az 5. melléklet I/A/1. pontja szerinti Platform;
18. Platformüzemeltető: az 5. melléklet I/A/2. pontja szerinti Platformüzemeltető;
19. Szervezet: az 5. melléklet I/C/1. pontja szerinti Szervezet.”

3. §  Az Aktv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A magyar megkereső hatóság, illetve a magyar megkeresett hatóság az adómegállapítási jogsegély szabályait 
a magyar jogszabályok szerinti, 5. § (1) bekezdésnek megfelelő adóval kapcsolatos eljárásban a  járulék kivételével 
az Art. szerinti adóval összefüggésben alkalmazza.”

4. § (1) Az Aktv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  magyar megkeresett hatóság az  információcsere iránti megkeresés [az (1a)–(5)  bekezdés és a  8.  § 
alkalmazásában a  továbbiakban: megkeresés] alapján minden olyan, az  5.  § (1)  bekezdésének megfelelő, 
előreláthatóan releváns információt közöl a  megkereső hatósággal, amely rendelkezésére áll vagy közigazgatási 
hatósági eljárás keretében megszerezhető.
(1a) Az  (1)  bekezdésben említett megkeresés szempontjából a  kért információ előreláthatóan releváns, ha 
a  megkereső hatóság a  megkeresés benyújtásának időpontjában a  nemzeti joga alapján okkal feltételezi, hogy 
a kért információ egy vagy több, nevesített vagy más módon azonosított adózó adózási ügyében jelentőséggel bír 
és ez a vizsgálat céljából igazolható lesz.
(1b) A kért információk előrelátható relevanciájának igazolása céljából a megkereső hatóság köteles a megkeresett 
hatóság rendelkezésére bocsátani legalább a következő információkat:
a) a megkeresés alapjául szolgáló adóügyi cél, és
b) a nemzeti jog alkalmazása vagy végrehajtása céljából kért információk pontos meghatározását.
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(1c) Ha az  (1)  bekezdésben említett megkeresés egyénileg nem azonosítható adózók csoportjára vonatkozik, 
a megkereső hatóságnak legalább a következő információkat kell a megkeresett hatóság rendelkezésére bocsátania:
a) a csoport részletes leírását;
b) az alkalmazandó jog és azon tények ismertetését, amelyek alapján okkal feltételezhető, hogy a csoportba tartozó 
adózók nem az alkalmazandó jognak megfelelően jártak el;
c) annak ismertetését, hogy a  kért információ hogyan segítené annak megállapítását, hogy a  csoportba tartozó 
adózók az alkalmazandó jognak megfelelően jártak-e el; és
d) harmadik fél közreműködésével kapcsolatos tényeket és körülményeket, ha azok tevékenyen hozzájárultak 
ahhoz, hogy a csoportba tartozó adózók nem az alkalmazandó jognak megfelelően jártak el.”

 (2) Az Aktv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  magyar megkeresett hatóság álláspontja szerint a  megkeresés közigazgatási vizsgálatra vonatkozó 
részének teljesítése szükségtelen, a megkeresés e  részét nem teljesíti és ennek indokairól a megkereső hatóságot 
haladéktalanul értesíti. Egyéb esetben a magyar megkeresett hatóság a megkeresés meghatározott közigazgatási 
vizsgálatra vonatkozó részét az (1) és (2) bekezdésben és a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével teljesíti.”

5. § (1) Az Aktv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megkeresést a  magyar megkeresett hatóság haladéktalanul, de legkésőbb a  megkeresés beérkezésétől 
számított három – a megkeresés beérkezésekor rendelkezésre álló információ esetén két – hónapon belül teljesíti. 
A  magyar megkeresett hatóság és a  megkereső hatóság a  megkeresés teljesítésére ezektől eltérő határidőben is 
megállapodhat.”

 (2) Az Aktv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  magyar megkeresett hatóság a  megkeresés (1)  bekezdés szerinti teljesítésének akadályáról haladéktalanul, 
de legfeljebb a  megkeresés beérkezését követő három hónapon belül tájékoztatja a  megkereső hatóságot 
a megkeresés teljesítésének várható – legfeljebb hat hónapon belüli – időpontja megjelölésével együtt.”

6. §  Az Aktv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
megkeresésére az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adókkal kapcsolatos információcsere céljából a megkereső 
hatóság által kijelölt tisztviselő a megkeresett tagállam eljárási szabályaival összhangban
a) jelen lehet a megkeresett hatóság tagállamának közigazgatási hatóságának hivatalos helyiségében (hivatalában);
b) jelen lehet a megkeresett hatóság tagállamának területén végrehajtott közigazgatási vizsgálat során;
c) elektronikus hírközlési eszközök alkalmazásával részt vehet a  megkeresett hatóság tagállamának területén 
végrehajtott közigazgatási vizsgálatban.
(2) A megkeresett hatóság az (1) bekezdésben meghatározott megkeresés beérkezésétől számított 60 napon belül 
visszajelzést küld a megkeresett hatóságnak a megkeresés teljesítéséről vagy a megkeresést indokolással elutasítja.
(3) A  magyar megkeresett hatóság magyarországi eljárása során a  megkereső hatóság tisztviselője természetes 
személyt nem nyilatkoztathat, és nyilvántartást nem vizsgálhat meg. A  megkereső hatóság tisztviselője 
e cselekmények elvégzésére tett indítványait a megkeresett magyar hatóság a közigazgatási vizsgálat eredményes 
elvégzése érdekében figyelembe veszi és azokat indokolt esetben saját intézkedésként végrehajtja.
(4) A magyar megkeresett hatóság az olyan okiratokról, amelyekhez a magyarországi közigazgatási vizsgálat során 
a  magyar megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek, a  megkereső hatóság tisztviselője részére kérelemre 
másolatot ad.
(5) A  más tagállam megkereső hatóságának tisztségviselője az  (1)  bekezdés szerinti magyarországi eljárása során 
a  magyar megkeresett hatóság vagy más személy kérésére személyazonosságát és eljárási jogosultságát igazolni 
köteles.
(6) A  magyar megkereső hatóság a  más megkeresett hatóság tagállamának területén az  (1)  bekezdés szerinti 
megkeresés alapján eljáró magyar tisztviselő részére magyar, valamint angol nyelven vagy a megkeresett tagállam 
hivatalos nyelvén kiállított, a tisztviselő eljárási jogosultságát igazoló okiratot állít ki.”
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(1c) Ha az  (1)  bekezdésben említett megkeresés egyénileg nem azonosítható adózók csoportjára vonatkozik, 
a megkereső hatóságnak legalább a következő információkat kell a megkeresett hatóság rendelkezésére bocsátania:
a) a csoport részletes leírását;
b) az alkalmazandó jog és azon tények ismertetését, amelyek alapján okkal feltételezhető, hogy a csoportba tartozó 
adózók nem az alkalmazandó jognak megfelelően jártak el;
c) annak ismertetését, hogy a  kért információ hogyan segítené annak megállapítását, hogy a  csoportba tartozó 
adózók az alkalmazandó jognak megfelelően jártak-e el; és
d) harmadik fél közreműködésével kapcsolatos tényeket és körülményeket, ha azok tevékenyen hozzájárultak 
ahhoz, hogy a csoportba tartozó adózók nem az alkalmazandó jognak megfelelően jártak el.”

 (2) Az Aktv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  magyar megkeresett hatóság álláspontja szerint a  megkeresés közigazgatási vizsgálatra vonatkozó 
részének teljesítése szükségtelen, a megkeresés e  részét nem teljesíti és ennek indokairól a megkereső hatóságot 
haladéktalanul értesíti. Egyéb esetben a magyar megkeresett hatóság a megkeresés meghatározott közigazgatási 
vizsgálatra vonatkozó részét az (1) és (2) bekezdésben és a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével teljesíti.”

5. § (1) Az Aktv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megkeresést a  magyar megkeresett hatóság haladéktalanul, de legkésőbb a  megkeresés beérkezésétől 
számított három – a megkeresés beérkezésekor rendelkezésre álló információ esetén két – hónapon belül teljesíti. 
A  magyar megkeresett hatóság és a  megkereső hatóság a  megkeresés teljesítésére ezektől eltérő határidőben is 
megállapodhat.”

 (2) Az Aktv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  magyar megkeresett hatóság a  megkeresés (1)  bekezdés szerinti teljesítésének akadályáról haladéktalanul, 
de legfeljebb a  megkeresés beérkezését követő három hónapon belül tájékoztatja a  megkereső hatóságot 
a megkeresés teljesítésének várható – legfeljebb hat hónapon belüli – időpontja megjelölésével együtt.”

6. §  Az Aktv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
megkeresésére az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adókkal kapcsolatos információcsere céljából a megkereső 
hatóság által kijelölt tisztviselő a megkeresett tagállam eljárási szabályaival összhangban
a) jelen lehet a megkeresett hatóság tagállamának közigazgatási hatóságának hivatalos helyiségében (hivatalában);
b) jelen lehet a megkeresett hatóság tagállamának területén végrehajtott közigazgatási vizsgálat során;
c) elektronikus hírközlési eszközök alkalmazásával részt vehet a  megkeresett hatóság tagállamának területén 
végrehajtott közigazgatási vizsgálatban.
(2) A megkeresett hatóság az (1) bekezdésben meghatározott megkeresés beérkezésétől számított 60 napon belül 
visszajelzést küld a megkeresett hatóságnak a megkeresés teljesítéséről vagy a megkeresést indokolással elutasítja.
(3) A  magyar megkeresett hatóság magyarországi eljárása során a  megkereső hatóság tisztviselője természetes 
személyt nem nyilatkoztathat, és nyilvántartást nem vizsgálhat meg. A  megkereső hatóság tisztviselője 
e cselekmények elvégzésére tett indítványait a megkeresett magyar hatóság a közigazgatási vizsgálat eredményes 
elvégzése érdekében figyelembe veszi és azokat indokolt esetben saját intézkedésként végrehajtja.
(4) A magyar megkeresett hatóság az olyan okiratokról, amelyekhez a magyarországi közigazgatási vizsgálat során 
a  magyar megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek, a  megkereső hatóság tisztviselője részére kérelemre 
másolatot ad.
(5) A  más tagállam megkereső hatóságának tisztségviselője az  (1)  bekezdés szerinti magyarországi eljárása során 
a  magyar megkeresett hatóság vagy más személy kérésére személyazonosságát és eljárási jogosultságát igazolni 
köteles.
(6) A  magyar megkereső hatóság a  más megkeresett hatóság tagállamának területén az  (1)  bekezdés szerinti 
megkeresés alapján eljáró magyar tisztviselő részére magyar, valamint angol nyelven vagy a megkeresett tagállam 
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7. §  Az Aktv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megállapodás végrehajtása során, más részes fél javaslatának beérkezése esetén a  magyar megkeresett 
hatóság, illetve magyar megkereső hatóság – a  javaslat magyar jogszabályoknak való megfelelése és 
költséghatékonyság elve szerinti mérlegeléssel – dönt az  egyidejű ellenőrzésben való részvételről. A  magyar 
megkeresett hatóság, illetve magyar megkereső hatóság a részvételről szóló nyilatkozatát vagy a részvétel indokolt 
elutasítását a javaslat beérkezésétől számított 60 napon belül továbbítja a javaslatot küldő részes fél részére.”

8. §  Az Aktv. 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Az  adóhatóság egy vagy több másik tagállam hatóságát közös ellenőrzés lefolytatása érdekében 
megkeresheti.
(2) Egy vagy több másik tagállam hatóságától érkező közös ellenőrzés iránti megkeresés beérkezése esetén 
az  adóhatóság – a  megkeresés magyar jogszabályoknak való megfelelése és a  költséghatékonyság elvének 
figyelembe vételével – a  közös ellenőrzésben való részvételéről a  megkeresés beérkezésétől számított 60 napon 
belül tájékoztatja a megkeresőt.
(3) Az adóhatóság a közös ellenőrzésben való részvétel biztosítását indokolt esetben megtagadhatja. Amennyiben 
a  megkereső hatóság által a  közös ellenőrzés keretében beszerezni kívánt adatok, információk az  adóhatóság 
rendelkezésére állnak, azokról az  adóhatóság a  megkereső hatóság részére az  e  fejezet szabályai szerint 
tájékoztatást ad.
(4) A közös ellenőrzésre e törvény eltérő rendelkezése hiányában, az Air. jogkövetési vizsgálatra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. A kormány rendeletben határozza meg a közös ellenőrzés részletes szabályait.
(5) A  közös ellenőrzési cselekményeket Magyarországon a  megkereső hatóság és az  adóhatóság által 
a  nyelvhasználati szabályokra is kiterjedően egyeztetett és koordinált módon kell végezni. A  közös ellenőrzési 
cselekmények felügyeletét és koordinálását az adóhatóság által kijelölt tisztviselő végzi.
(6) A  megkereső hatóság tisztviselőjének eljárási jogosultságaira és kötelezettségeire a  magyar jogszabályi 
rendelkezések az irányadók azzal, hogy nem lépheti túl saját tagállama által biztosított hatáskörét.
(7) A közös ellenőrzés lefolytatása során a megkereső hatóság tisztviselője az adóhatóság tisztviselőjével közösen
a) beléphet ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe az adóhatóság tisztviselője beléphet,
b) hozzáférhet ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez az adóhatóság tisztviselője hozzáférhet, és
c) nyilatkozattételre hívhatja fel az adózót.
(8) A közös ellenőrzési cselekmények során beszerzett bizonyíték az adóhatóság eljárásában az Air. szabályai szerint 
használható fel.
(9) Ha az  adóhatóság és egy vagy több másik tagállam hatósága közös ellenőrzést végez, akkor törekedniük kell 
arra, hogy egyetértésre jussanak a közös ellenőrzés szempontjából releváns tényekről és körülményekről, valamint 
arra, hogy a  közös ellenőrzés eredményei alapján megállapodásra jussanak az  ellenőrzött személy adóügyi 
helyzetéről. A  közös ellenőrzés megállapításait írásban rögzíteni kell. Azokat a  tényeket, amelyeket illetően 
a  hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértésre jutottak, meg kell jeleníteni a  közös ellenőrzés megállapításait 
tartalmazó zárójelentésben.
(10) Az  adóhatóság a  közös ellenőrzéssel érintett személyt vagy személyeket a  közös ellenőrzés eredményéről, 
a zárójelentés másolatának megküldésével, annak kiadásától számított 60 napon belül tájékoztatja.
(11) A közös ellenőrzés lefolytatását követően Magyarországon végzett valamennyi eljárási cselekményre és további 
eljárásra – ideértve az  adóhatósági döntés meghozatalát és az  azzal kapcsolatos jogorvoslati eljárást – a  magyar 
jogszabályok az irányadók.
(12) A  zárójelentésben rögzített tényeket az  adóhatóságnak a  közös ellenőrzést követően befejezett eljárásokban 
figyelembe kell vennie.”

9. § (1) Az Aktv. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) (1a) Az (1) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon a magyar megkereső hatóság legalább az alábbi 
információt szolgáltatja:
a) az eljárással érintett személy személyazonossága, illetve a 7. § (1c) bekezdése szerinti, adott csoportra vonatkozó 
kérelem esetén a csoport részletes leírása;
b) az információkérés adózási céljának meghatározása.”
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 (2) Az Aktv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  spontán információcserét, a  spontán információcsere beérkezésének visszaigazolását, a  kézbesítés iránti 
megkeresést, a  visszajelzést, a  3/C.  §-ban meghatározott eltérő célokra való felhasználásra vonatkozó engedélyt 
és az eltérő célok listáját, valamint a 15. § (4) bekezdés szerinti, harmadik fél részére történő információtovábbítás 
szándékára és az  információ továbbításának ellenzésére irányuló közlést, valamint a  21.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti hozzájárulást formanyomtatvány felhasználásával kell továbbítani.”

10. §  Az Aktv. 19/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében, a  2014. január 1-jétől 
kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően, legkésőbb az információ rendelkezésre állásának adóévét követő év 
június 30-ig közli más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem- és 
tőkekategóriákra vonatkozóan az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózóról a nyilvántartása 
alapján rendelkezésére álló információkat, valamint – ha az  rendelkezésre áll – a  2024. január 1-jétől kezdődő 
adómegállapítási időszakokat illetően az  Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózó részére 
az illetőségének tagállama által kiadott adóazonosító számot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelem- és tőkekategóriák a következők:
a) a munkaviszonyból származó jövedelem;
b) a vezető tisztségviselő tiszteletdíja;
c) életbiztosítási szerződésből származó jövedelem, ide nem értve az  információcserével kapcsolatos egyéb uniós 
jogi aktus hatálya alá tartozó életbiztosítási szerződésből származó jövedelmet;
d) nyugdíj;
e) ingatlan tulajdonjogának ténye és az ingatlan hasznosításából származó jövedelem;
f ) jogdíj.”

11. § (1) Az Aktv. 19/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében a  feltételes 
adómegállapításra, valamint a  szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatoknak a  (4)  bekezdésben 
meghatározott adatait a határozatok kiadása, módosítása vagy meghosszabbítása napját követően haladéktalanul, 
de legkésőbb e  nap naptári félévét követő három hónapon belül közli a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával.”

 (2) Az Aktv. 19/B. § (4) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett információk a következők:]
„2. a  határozatnak a  kérelemmel érintett gazdasági tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat leírását tartalmazó 
összefoglalása, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságot egy potenciális adózási kockázat értékelésében segítő 
egyéb információk, amelyek nem eredményezhetik üzleti, ipari, szakmai titok, kereskedelmi folyamat, vagy a magyar 
jogrendbe ütköző információ felfedését;”

12. §  Az Aktv. 20. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus információcsere 
19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő két- vagy többoldalú nemzetközi 
megállapodásokról, továbbá a jövedelemtípusok körét érintő változásokról.
(5) A  magyar központi kapcsolattartó iroda évente tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus 
információcsere 19/A. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő legalább két jövedelem- és 
tőkekategóriáról, amelyek vonatkozásában a  más tagállamban illetőséggel rendelkező személyekről információt  
ad át más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.
(6) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztathatja a  más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, ha 
a  19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt jövedelemtípusok tekintetében nem kíván információkat kapni. 
A magyar központi kapcsolattartó iroda erről az értesítésről tájékoztatja az Európai Bizottságot.”
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(1c) Ha az  (1)  bekezdésben említett megkeresés egyénileg nem azonosítható adózók csoportjára vonatkozik, 
a megkereső hatóságnak legalább a következő információkat kell a megkeresett hatóság rendelkezésére bocsátania:
a) a csoport részletes leírását;
b) az alkalmazandó jog és azon tények ismertetését, amelyek alapján okkal feltételezhető, hogy a csoportba tartozó 
adózók nem az alkalmazandó jognak megfelelően jártak el;
c) annak ismertetését, hogy a  kért információ hogyan segítené annak megállapítását, hogy a  csoportba tartozó 
adózók az alkalmazandó jognak megfelelően jártak-e el; és
d) harmadik fél közreműködésével kapcsolatos tényeket és körülményeket, ha azok tevékenyen hozzájárultak 
ahhoz, hogy a csoportba tartozó adózók nem az alkalmazandó jognak megfelelően jártak el.”

 (2) Az Aktv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  magyar megkeresett hatóság álláspontja szerint a  megkeresés közigazgatási vizsgálatra vonatkozó 
részének teljesítése szükségtelen, a megkeresés e  részét nem teljesíti és ennek indokairól a megkereső hatóságot 
haladéktalanul értesíti. Egyéb esetben a magyar megkeresett hatóság a megkeresés meghatározott közigazgatási 
vizsgálatra vonatkozó részét az (1) és (2) bekezdésben és a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével teljesíti.”

5. § (1) Az Aktv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megkeresést a  magyar megkeresett hatóság haladéktalanul, de legkésőbb a  megkeresés beérkezésétől 
számított három – a megkeresés beérkezésekor rendelkezésre álló információ esetén két – hónapon belül teljesíti. 
A  magyar megkeresett hatóság és a  megkereső hatóság a  megkeresés teljesítésére ezektől eltérő határidőben is 
megállapodhat.”

 (2) Az Aktv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  magyar megkeresett hatóság a  megkeresés (1)  bekezdés szerinti teljesítésének akadályáról haladéktalanul, 
de legfeljebb a  megkeresés beérkezését követő három hónapon belül tájékoztatja a  megkereső hatóságot 
a megkeresés teljesítésének várható – legfeljebb hat hónapon belüli – időpontja megjelölésével együtt.”

6. §  Az Aktv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság vagy más tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága 
megkeresésére az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adókkal kapcsolatos információcsere céljából a megkereső 
hatóság által kijelölt tisztviselő a megkeresett tagállam eljárási szabályaival összhangban
a) jelen lehet a megkeresett hatóság tagállamának közigazgatási hatóságának hivatalos helyiségében (hivatalában);
b) jelen lehet a megkeresett hatóság tagállamának területén végrehajtott közigazgatási vizsgálat során;
c) elektronikus hírközlési eszközök alkalmazásával részt vehet a  megkeresett hatóság tagállamának területén 
végrehajtott közigazgatási vizsgálatban.
(2) A megkeresett hatóság az (1) bekezdésben meghatározott megkeresés beérkezésétől számított 60 napon belül 
visszajelzést küld a megkeresett hatóságnak a megkeresés teljesítéséről vagy a megkeresést indokolással elutasítja.
(3) A  magyar megkeresett hatóság magyarországi eljárása során a  megkereső hatóság tisztviselője természetes 
személyt nem nyilatkoztathat, és nyilvántartást nem vizsgálhat meg. A  megkereső hatóság tisztviselője 
e cselekmények elvégzésére tett indítványait a megkeresett magyar hatóság a közigazgatási vizsgálat eredményes 
elvégzése érdekében figyelembe veszi és azokat indokolt esetben saját intézkedésként végrehajtja.
(4) A magyar megkeresett hatóság az olyan okiratokról, amelyekhez a magyarországi közigazgatási vizsgálat során 
a  magyar megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek, a  megkereső hatóság tisztviselője részére kérelemre 
másolatot ad.
(5) A  más tagállam megkereső hatóságának tisztségviselője az  (1)  bekezdés szerinti magyarországi eljárása során 
a  magyar megkeresett hatóság vagy más személy kérésére személyazonosságát és eljárási jogosultságát igazolni 
köteles.
(6) A  magyar megkereső hatóság a  más megkeresett hatóság tagállamának területén az  (1)  bekezdés szerinti 
megkeresés alapján eljáró magyar tisztviselő részére magyar, valamint angol nyelven vagy a megkeresett tagállam 
hivatalos nyelvén kiállított, a tisztviselő eljárási jogosultságát igazoló okiratot állít ki.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 180. szám 7381

7. §  Az Aktv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megállapodás végrehajtása során, más részes fél javaslatának beérkezése esetén a  magyar megkeresett 
hatóság, illetve magyar megkereső hatóság – a  javaslat magyar jogszabályoknak való megfelelése és 
költséghatékonyság elve szerinti mérlegeléssel – dönt az  egyidejű ellenőrzésben való részvételről. A  magyar 
megkeresett hatóság, illetve magyar megkereső hatóság a részvételről szóló nyilatkozatát vagy a részvétel indokolt 
elutasítását a javaslat beérkezésétől számított 60 napon belül továbbítja a javaslatot küldő részes fél részére.”

8. §  Az Aktv. 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Az  adóhatóság egy vagy több másik tagállam hatóságát közös ellenőrzés lefolytatása érdekében 
megkeresheti.
(2) Egy vagy több másik tagállam hatóságától érkező közös ellenőrzés iránti megkeresés beérkezése esetén 
az  adóhatóság – a  megkeresés magyar jogszabályoknak való megfelelése és a  költséghatékonyság elvének 
figyelembe vételével – a  közös ellenőrzésben való részvételéről a  megkeresés beérkezésétől számított 60 napon 
belül tájékoztatja a megkeresőt.
(3) Az adóhatóság a közös ellenőrzésben való részvétel biztosítását indokolt esetben megtagadhatja. Amennyiben 
a  megkereső hatóság által a  közös ellenőrzés keretében beszerezni kívánt adatok, információk az  adóhatóság 
rendelkezésére állnak, azokról az  adóhatóság a  megkereső hatóság részére az  e  fejezet szabályai szerint 
tájékoztatást ad.
(4) A közös ellenőrzésre e törvény eltérő rendelkezése hiányában, az Air. jogkövetési vizsgálatra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. A kormány rendeletben határozza meg a közös ellenőrzés részletes szabályait.
(5) A  közös ellenőrzési cselekményeket Magyarországon a  megkereső hatóság és az  adóhatóság által 
a  nyelvhasználati szabályokra is kiterjedően egyeztetett és koordinált módon kell végezni. A  közös ellenőrzési 
cselekmények felügyeletét és koordinálását az adóhatóság által kijelölt tisztviselő végzi.
(6) A  megkereső hatóság tisztviselőjének eljárási jogosultságaira és kötelezettségeire a  magyar jogszabályi 
rendelkezések az irányadók azzal, hogy nem lépheti túl saját tagállama által biztosított hatáskörét.
(7) A közös ellenőrzés lefolytatása során a megkereső hatóság tisztviselője az adóhatóság tisztviselőjével közösen
a) beléphet ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe az adóhatóság tisztviselője beléphet,
b) hozzáférhet ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez az adóhatóság tisztviselője hozzáférhet, és
c) nyilatkozattételre hívhatja fel az adózót.
(8) A közös ellenőrzési cselekmények során beszerzett bizonyíték az adóhatóság eljárásában az Air. szabályai szerint 
használható fel.
(9) Ha az  adóhatóság és egy vagy több másik tagállam hatósága közös ellenőrzést végez, akkor törekedniük kell 
arra, hogy egyetértésre jussanak a közös ellenőrzés szempontjából releváns tényekről és körülményekről, valamint 
arra, hogy a  közös ellenőrzés eredményei alapján megállapodásra jussanak az  ellenőrzött személy adóügyi 
helyzetéről. A  közös ellenőrzés megállapításait írásban rögzíteni kell. Azokat a  tényeket, amelyeket illetően 
a  hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértésre jutottak, meg kell jeleníteni a  közös ellenőrzés megállapításait 
tartalmazó zárójelentésben.
(10) Az  adóhatóság a  közös ellenőrzéssel érintett személyt vagy személyeket a  közös ellenőrzés eredményéről, 
a zárójelentés másolatának megküldésével, annak kiadásától számított 60 napon belül tájékoztatja.
(11) A közös ellenőrzés lefolytatását követően Magyarországon végzett valamennyi eljárási cselekményre és további 
eljárásra – ideértve az  adóhatósági döntés meghozatalát és az  azzal kapcsolatos jogorvoslati eljárást – a  magyar 
jogszabályok az irányadók.
(12) A  zárójelentésben rögzített tényeket az  adóhatóságnak a  közös ellenőrzést követően befejezett eljárásokban 
figyelembe kell vennie.”

9. § (1) Az Aktv. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) (1a) Az (1) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon a magyar megkereső hatóság legalább az alábbi 
információt szolgáltatja:
a) az eljárással érintett személy személyazonossága, illetve a 7. § (1c) bekezdése szerinti, adott csoportra vonatkozó 
kérelem esetén a csoport részletes leírása;
b) az információkérés adózási céljának meghatározása.”
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7. §  Az Aktv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megállapodás végrehajtása során, más részes fél javaslatának beérkezése esetén a  magyar megkeresett 
hatóság, illetve magyar megkereső hatóság – a  javaslat magyar jogszabályoknak való megfelelése és 
költséghatékonyság elve szerinti mérlegeléssel – dönt az  egyidejű ellenőrzésben való részvételről. A  magyar 
megkeresett hatóság, illetve magyar megkereső hatóság a részvételről szóló nyilatkozatát vagy a részvétel indokolt 
elutasítását a javaslat beérkezésétől számított 60 napon belül továbbítja a javaslatot küldő részes fél részére.”

8. §  Az Aktv. 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Az  adóhatóság egy vagy több másik tagállam hatóságát közös ellenőrzés lefolytatása érdekében 
megkeresheti.
(2) Egy vagy több másik tagállam hatóságától érkező közös ellenőrzés iránti megkeresés beérkezése esetén 
az  adóhatóság – a  megkeresés magyar jogszabályoknak való megfelelése és a  költséghatékonyság elvének 
figyelembe vételével – a  közös ellenőrzésben való részvételéről a  megkeresés beérkezésétől számított 60 napon 
belül tájékoztatja a megkeresőt.
(3) Az adóhatóság a közös ellenőrzésben való részvétel biztosítását indokolt esetben megtagadhatja. Amennyiben 
a  megkereső hatóság által a  közös ellenőrzés keretében beszerezni kívánt adatok, információk az  adóhatóság 
rendelkezésére állnak, azokról az  adóhatóság a  megkereső hatóság részére az  e  fejezet szabályai szerint 
tájékoztatást ad.
(4) A közös ellenőrzésre e törvény eltérő rendelkezése hiányában, az Air. jogkövetési vizsgálatra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. A kormány rendeletben határozza meg a közös ellenőrzés részletes szabályait.
(5) A  közös ellenőrzési cselekményeket Magyarországon a  megkereső hatóság és az  adóhatóság által 
a  nyelvhasználati szabályokra is kiterjedően egyeztetett és koordinált módon kell végezni. A  közös ellenőrzési 
cselekmények felügyeletét és koordinálását az adóhatóság által kijelölt tisztviselő végzi.
(6) A  megkereső hatóság tisztviselőjének eljárási jogosultságaira és kötelezettségeire a  magyar jogszabályi 
rendelkezések az irányadók azzal, hogy nem lépheti túl saját tagállama által biztosított hatáskörét.
(7) A közös ellenőrzés lefolytatása során a megkereső hatóság tisztviselője az adóhatóság tisztviselőjével közösen
a) beléphet ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe az adóhatóság tisztviselője beléphet,
b) hozzáférhet ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez az adóhatóság tisztviselője hozzáférhet, és
c) nyilatkozattételre hívhatja fel az adózót.
(8) A közös ellenőrzési cselekmények során beszerzett bizonyíték az adóhatóság eljárásában az Air. szabályai szerint 
használható fel.
(9) Ha az  adóhatóság és egy vagy több másik tagállam hatósága közös ellenőrzést végez, akkor törekedniük kell 
arra, hogy egyetértésre jussanak a közös ellenőrzés szempontjából releváns tényekről és körülményekről, valamint 
arra, hogy a  közös ellenőrzés eredményei alapján megállapodásra jussanak az  ellenőrzött személy adóügyi 
helyzetéről. A  közös ellenőrzés megállapításait írásban rögzíteni kell. Azokat a  tényeket, amelyeket illetően 
a  hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértésre jutottak, meg kell jeleníteni a  közös ellenőrzés megállapításait 
tartalmazó zárójelentésben.
(10) Az  adóhatóság a  közös ellenőrzéssel érintett személyt vagy személyeket a  közös ellenőrzés eredményéről, 
a zárójelentés másolatának megküldésével, annak kiadásától számított 60 napon belül tájékoztatja.
(11) A közös ellenőrzés lefolytatását követően Magyarországon végzett valamennyi eljárási cselekményre és további 
eljárásra – ideértve az  adóhatósági döntés meghozatalát és az  azzal kapcsolatos jogorvoslati eljárást – a  magyar 
jogszabályok az irányadók.
(12) A  zárójelentésben rögzített tényeket az  adóhatóságnak a  közös ellenőrzést követően befejezett eljárásokban 
figyelembe kell vennie.”

9. § (1) Az Aktv. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) (1a) Az (1) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon a magyar megkereső hatóság legalább az alábbi 
információt szolgáltatja:
a) az eljárással érintett személy személyazonossága, illetve a 7. § (1c) bekezdése szerinti, adott csoportra vonatkozó 
kérelem esetén a csoport részletes leírása;
b) az információkérés adózási céljának meghatározása.”
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 (2) Az Aktv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  spontán információcserét, a  spontán információcsere beérkezésének visszaigazolását, a  kézbesítés iránti 
megkeresést, a  visszajelzést, a  3/C.  §-ban meghatározott eltérő célokra való felhasználásra vonatkozó engedélyt 
és az eltérő célok listáját, valamint a 15. § (4) bekezdés szerinti, harmadik fél részére történő információtovábbítás 
szándékára és az  információ továbbításának ellenzésére irányuló közlést, valamint a  21.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti hozzájárulást formanyomtatvány felhasználásával kell továbbítani.”

10. §  Az Aktv. 19/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében, a  2014. január 1-jétől 
kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően, legkésőbb az információ rendelkezésre állásának adóévét követő év 
június 30-ig közli más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem- és 
tőkekategóriákra vonatkozóan az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózóról a nyilvántartása 
alapján rendelkezésére álló információkat, valamint – ha az  rendelkezésre áll – a  2024. január 1-jétől kezdődő 
adómegállapítási időszakokat illetően az  Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózó részére 
az illetőségének tagállama által kiadott adóazonosító számot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelem- és tőkekategóriák a következők:
a) a munkaviszonyból származó jövedelem;
b) a vezető tisztségviselő tiszteletdíja;
c) életbiztosítási szerződésből származó jövedelem, ide nem értve az  információcserével kapcsolatos egyéb uniós 
jogi aktus hatálya alá tartozó életbiztosítási szerződésből származó jövedelmet;
d) nyugdíj;
e) ingatlan tulajdonjogának ténye és az ingatlan hasznosításából származó jövedelem;
f ) jogdíj.”

11. § (1) Az Aktv. 19/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében a  feltételes 
adómegállapításra, valamint a  szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatoknak a  (4)  bekezdésben 
meghatározott adatait a határozatok kiadása, módosítása vagy meghosszabbítása napját követően haladéktalanul, 
de legkésőbb e  nap naptári félévét követő három hónapon belül közli a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával.”

 (2) Az Aktv. 19/B. § (4) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett információk a következők:]
„2. a  határozatnak a  kérelemmel érintett gazdasági tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat leírását tartalmazó 
összefoglalása, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságot egy potenciális adózási kockázat értékelésében segítő 
egyéb információk, amelyek nem eredményezhetik üzleti, ipari, szakmai titok, kereskedelmi folyamat, vagy a magyar 
jogrendbe ütköző információ felfedését;”

12. §  Az Aktv. 20. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus információcsere 
19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő két- vagy többoldalú nemzetközi 
megállapodásokról, továbbá a jövedelemtípusok körét érintő változásokról.
(5) A  magyar központi kapcsolattartó iroda évente tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus 
információcsere 19/A. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő legalább két jövedelem- és 
tőkekategóriáról, amelyek vonatkozásában a  más tagállamban illetőséggel rendelkező személyekről információt  
ad át más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.
(6) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztathatja a  más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, ha 
a  19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt jövedelemtípusok tekintetében nem kíván információkat kapni. 
A magyar központi kapcsolattartó iroda erről az értesítésről tájékoztatja az Európai Bizottságot.”
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 (2) Az Aktv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  spontán információcserét, a  spontán információcsere beérkezésének visszaigazolását, a  kézbesítés iránti 
megkeresést, a  visszajelzést, a  3/C.  §-ban meghatározott eltérő célokra való felhasználásra vonatkozó engedélyt 
és az eltérő célok listáját, valamint a 15. § (4) bekezdés szerinti, harmadik fél részére történő információtovábbítás 
szándékára és az  információ továbbításának ellenzésére irányuló közlést, valamint a  21.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti hozzájárulást formanyomtatvány felhasználásával kell továbbítani.”

10. §  Az Aktv. 19/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében, a  2014. január 1-jétől 
kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően, legkésőbb az információ rendelkezésre állásának adóévét követő év 
június 30-ig közli más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem- és 
tőkekategóriákra vonatkozóan az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózóról a nyilvántartása 
alapján rendelkezésére álló információkat, valamint – ha az  rendelkezésre áll – a  2024. január 1-jétől kezdődő 
adómegállapítási időszakokat illetően az  Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózó részére 
az illetőségének tagállama által kiadott adóazonosító számot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelem- és tőkekategóriák a következők:
a) a munkaviszonyból származó jövedelem;
b) a vezető tisztségviselő tiszteletdíja;
c) életbiztosítási szerződésből származó jövedelem, ide nem értve az  információcserével kapcsolatos egyéb uniós 
jogi aktus hatálya alá tartozó életbiztosítási szerződésből származó jövedelmet;
d) nyugdíj;
e) ingatlan tulajdonjogának ténye és az ingatlan hasznosításából származó jövedelem;
f ) jogdíj.”

11. § (1) Az Aktv. 19/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében a  feltételes 
adómegállapításra, valamint a  szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatoknak a  (4)  bekezdésben 
meghatározott adatait a határozatok kiadása, módosítása vagy meghosszabbítása napját követően haladéktalanul, 
de legkésőbb e  nap naptári félévét követő három hónapon belül közli a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával.”

 (2) Az Aktv. 19/B. § (4) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett információk a következők:]
„2. a  határozatnak a  kérelemmel érintett gazdasági tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat leírását tartalmazó 
összefoglalása, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságot egy potenciális adózási kockázat értékelésében segítő 
egyéb információk, amelyek nem eredményezhetik üzleti, ipari, szakmai titok, kereskedelmi folyamat, vagy a magyar 
jogrendbe ütköző információ felfedését;”

12. §  Az Aktv. 20. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus információcsere 
19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő két- vagy többoldalú nemzetközi 
megállapodásokról, továbbá a jövedelemtípusok körét érintő változásokról.
(5) A  magyar központi kapcsolattartó iroda évente tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus 
információcsere 19/A. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő legalább két jövedelem- és 
tőkekategóriáról, amelyek vonatkozásában a  más tagállamban illetőséggel rendelkező személyekről információt  
ad át más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.
(6) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztathatja a  más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, ha 
a  19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt jövedelemtípusok tekintetében nem kíván információkat kapni. 
A magyar központi kapcsolattartó iroda erről az értesítésről tájékoztatja az Európai Bizottságot.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 180. szám 7383

13. §  Az Aktv. a következő II/A. fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
A PLATFORMÜZEMELTETŐKET ÉRINTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS, ÁTVILÁGÍTÁS ÉS AUTOMATIKUS 
INFORMÁCIÓCSERE EGYES SZABÁLYAIRÓL
21/A.  § (1) Az  5.  melléklet I/A/4.  pontjában meghatározott, Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező, 
továbbá I/A/4.  pont a)  alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó, valamint 
az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető – e minőségét az annak keletkezését követő 15 napon belül a (6) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az 5. melléklet I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az 5. melléklet III. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét választása szerint 
Magyarországon teljesíti.
(3) Az 5. melléklet I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  állami adó- és vámhatóságnak bejelenti, hogy 5.  melléklet III.  pontjában meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettségét Magyarországon vagy más tagállamban teljesíti.
(4) Az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
e fejezet szerinti kötelezettségeit választása szerint Magyarországon teljesíti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés alapján az 5. melléklet I/A/4. pont b) alpontjában meghatározott, 
Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető részére az  állami adó- és vámhatóság 
egyedi azonosító számot állapít meg. Az állami adó- és vámhatóság erről az egyedi azonosító számról elektronikus 
úton valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát értesíti.
(6) Az (1) bekezdés szerinti adattartalom a következő:
a) név;
b) postai és elektronikus levelezési cím – ideértve a honlapok címét is –;
c) Adóazonosító szám;
d) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv XII. cím  
6. fejezetének 2. és 3. cikke szerinti egyedi azonosítószám;
e) a Jelentendő értékesítő 5. melléklet II/D. pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam feltüntetése.
(7) Az  (1), (3), (6)  bekezdés, valamint a  21/B.  § (2)  bekezdése szerint bejelentett adatok változását 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a változást követő 15 napon belül jelenti be az állami adó- és 
vámhatósághoz.
(8) A  Platformüzemeltető az  adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítés céljából évente az  érintett 
Adatszolgáltatási időszakot megelőző év november 30-ig, vagy a  platformüzemeltetési tevékenységének 
megkezdését megelőzően, és azt követően évente kérelmet nyújthat be az  állami adó- és vámhatóságnak. 
A  Platformüzemeltető a  kérelem mellékletét képező üzleti modelljének bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, 
hogy nem rendelkezik Jelentendő értékesítővel. Az  állami adó- és vámhatóság a  kérelemről adóigazgatási eljárás 
keretében dönt. A  kormány rendeletben határozza meg a  mentesítési eljárás részletes szabályait. Az  állami 
adó- és vámhatóság az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőkről tájékoztatja az  Európai Unió 
tagállamainak hatáskörrel rendelkező hatóságait.
(9) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető (4)  bekezdés szerinti választásán alapuló nyilvántartásba vételét elutasítja, ha 
az  ilyen platformüzemeltetőt az Európai Unió valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba 
vették, vagy erre irányuló kérelmét az Európai Unió valamely más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása 
véglegesen még nem zárult le.
21/B.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  5.  melléklet II.  pontjában meghatározott 
átvilágítási szabályoknak megfelelően megszerzett adatok kapcsán fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét 
az  5.  melléklet III/A.  pontjában meghatározott határidőben az  5.  melléklet III/B.  pontja szerinti adattartalommal 
teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az  (1)  bekezdés alapján nem keletkezik 
adatszolgáltatási kötelezettsége, erről a  tényről az  azonosító adatainak feltüntetésével az  (1)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelő határidőben bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) Az állami adó- és vámhatóság automatikus információcsere keretében az Adatszolgáltatási időszak utolsó napját 
követő két hónapon belül közli az  Európai Unió tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságával a  Jelentendő 
értékesítőkre vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben meghatározott információkat.
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 (2) Az Aktv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  spontán információcserét, a  spontán információcsere beérkezésének visszaigazolását, a  kézbesítés iránti 
megkeresést, a  visszajelzést, a  3/C.  §-ban meghatározott eltérő célokra való felhasználásra vonatkozó engedélyt 
és az eltérő célok listáját, valamint a 15. § (4) bekezdés szerinti, harmadik fél részére történő információtovábbítás 
szándékára és az  információ továbbításának ellenzésére irányuló közlést, valamint a  21.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti hozzájárulást formanyomtatvány felhasználásával kell továbbítani.”

10. §  Az Aktv. 19/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében, a  2014. január 1-jétől 
kezdődő adómegállapítási időszakokat illetően, legkésőbb az információ rendelkezésre állásának adóévét követő év 
június 30-ig közli más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem- és 
tőkekategóriákra vonatkozóan az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózóról a nyilvántartása 
alapján rendelkezésére álló információkat, valamint – ha az  rendelkezésre áll – a  2024. január 1-jétől kezdődő 
adómegállapítási időszakokat illetően az  Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózó részére 
az illetőségének tagállama által kiadott adóazonosító számot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jövedelem- és tőkekategóriák a következők:
a) a munkaviszonyból származó jövedelem;
b) a vezető tisztségviselő tiszteletdíja;
c) életbiztosítási szerződésből származó jövedelem, ide nem értve az  információcserével kapcsolatos egyéb uniós 
jogi aktus hatálya alá tartozó életbiztosítási szerződésből származó jövedelmet;
d) nyugdíj;
e) ingatlan tulajdonjogának ténye és az ingatlan hasznosításából származó jövedelem;
f ) jogdíj.”

11. § (1) Az Aktv. 19/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság automatikus információcsere keretében a  feltételes 
adómegállapításra, valamint a  szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó határozatoknak a  (4)  bekezdésben 
meghatározott adatait a határozatok kiadása, módosítása vagy meghosszabbítása napját követően haladéktalanul, 
de legkésőbb e  nap naptári félévét követő három hónapon belül közli a  többi tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatóságával.”

 (2) Az Aktv. 19/B. § (4) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett információk a következők:]
„2. a  határozatnak a  kérelemmel érintett gazdasági tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat leírását tartalmazó 
összefoglalása, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságot egy potenciális adózási kockázat értékelésében segítő 
egyéb információk, amelyek nem eredményezhetik üzleti, ipari, szakmai titok, kereskedelmi folyamat, vagy a magyar 
jogrendbe ütköző információ felfedését;”

12. §  Az Aktv. 20. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus információcsere 
19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő két- vagy többoldalú nemzetközi 
megállapodásokról, továbbá a jövedelemtípusok körét érintő változásokról.
(5) A  magyar központi kapcsolattartó iroda évente tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  automatikus 
információcsere 19/A. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában rögzített jövedelemtípusait érintő legalább két jövedelem- és 
tőkekategóriáról, amelyek vonatkozásában a  más tagállamban illetőséggel rendelkező személyekről információt  
ad át más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.
(6) A  magyar központi kapcsolattartó iroda tájékoztathatja a  más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, ha 
a  19/A.  § (2)  bekezdés a)–f )  pontjában felsorolt jövedelemtípusok tekintetében nem kíván információkat kapni. 
A magyar központi kapcsolattartó iroda erről az értesítésről tájékoztatja az Európai Bizottságot.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 180. szám 7383

13. §  Az Aktv. a következő II/A. fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
A PLATFORMÜZEMELTETŐKET ÉRINTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS, ÁTVILÁGÍTÁS ÉS AUTOMATIKUS 
INFORMÁCIÓCSERE EGYES SZABÁLYAIRÓL
21/A.  § (1) Az  5.  melléklet I/A/4.  pontjában meghatározott, Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező, 
továbbá I/A/4.  pont a)  alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó, valamint 
az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető – e minőségét az annak keletkezését követő 15 napon belül a (6) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az 5. melléklet I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az 5. melléklet III. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét választása szerint 
Magyarországon teljesíti.
(3) Az 5. melléklet I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  állami adó- és vámhatóságnak bejelenti, hogy 5.  melléklet III.  pontjában meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettségét Magyarországon vagy más tagállamban teljesíti.
(4) Az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
e fejezet szerinti kötelezettségeit választása szerint Magyarországon teljesíti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés alapján az 5. melléklet I/A/4. pont b) alpontjában meghatározott, 
Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető részére az  állami adó- és vámhatóság 
egyedi azonosító számot állapít meg. Az állami adó- és vámhatóság erről az egyedi azonosító számról elektronikus 
úton valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát értesíti.
(6) Az (1) bekezdés szerinti adattartalom a következő:
a) név;
b) postai és elektronikus levelezési cím – ideértve a honlapok címét is –;
c) Adóazonosító szám;
d) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv XII. cím  
6. fejezetének 2. és 3. cikke szerinti egyedi azonosítószám;
e) a Jelentendő értékesítő 5. melléklet II/D. pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam feltüntetése.
(7) Az  (1), (3), (6)  bekezdés, valamint a  21/B.  § (2)  bekezdése szerint bejelentett adatok változását 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a változást követő 15 napon belül jelenti be az állami adó- és 
vámhatósághoz.
(8) A  Platformüzemeltető az  adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítés céljából évente az  érintett 
Adatszolgáltatási időszakot megelőző év november 30-ig, vagy a  platformüzemeltetési tevékenységének 
megkezdését megelőzően, és azt követően évente kérelmet nyújthat be az  állami adó- és vámhatóságnak. 
A  Platformüzemeltető a  kérelem mellékletét képező üzleti modelljének bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, 
hogy nem rendelkezik Jelentendő értékesítővel. Az  állami adó- és vámhatóság a  kérelemről adóigazgatási eljárás 
keretében dönt. A  kormány rendeletben határozza meg a  mentesítési eljárás részletes szabályait. Az  állami 
adó- és vámhatóság az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőkről tájékoztatja az  Európai Unió 
tagállamainak hatáskörrel rendelkező hatóságait.
(9) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető (4)  bekezdés szerinti választásán alapuló nyilvántartásba vételét elutasítja, ha 
az  ilyen platformüzemeltetőt az Európai Unió valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba 
vették, vagy erre irányuló kérelmét az Európai Unió valamely más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása 
véglegesen még nem zárult le.
21/B.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  5.  melléklet II.  pontjában meghatározott 
átvilágítási szabályoknak megfelelően megszerzett adatok kapcsán fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét 
az  5.  melléklet III/A.  pontjában meghatározott határidőben az  5.  melléklet III/B.  pontja szerinti adattartalommal 
teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az  (1)  bekezdés alapján nem keletkezik 
adatszolgáltatási kötelezettsége, erről a  tényről az  azonosító adatainak feltüntetésével az  (1)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelő határidőben bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) Az állami adó- és vámhatóság automatikus információcsere keretében az Adatszolgáltatási időszak utolsó napját 
követő két hónapon belül közli az  Európai Unió tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságával a  Jelentendő 
értékesítőkre vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben meghatározott információkat.
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13. §  Az Aktv. a következő II/A. fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
A PLATFORMÜZEMELTETŐKET ÉRINTŐ ADATSZOLGÁLTATÁS, ÁTVILÁGÍTÁS ÉS AUTOMATIKUS 
INFORMÁCIÓCSERE EGYES SZABÁLYAIRÓL
21/A.  § (1) Az  5.  melléklet I/A/4.  pontjában meghatározott, Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező, 
továbbá I/A/4.  pont a)  alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó, valamint 
az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető – e minőségét az annak keletkezését követő 15 napon belül a (6) bekezdésben meghatározott 
adattartalommal bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az 5. melléklet I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az 5. melléklet III. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét választása szerint 
Magyarországon teljesíti.
(3) Az 5. melléklet I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  állami adó- és vámhatóságnak bejelenti, hogy 5.  melléklet III.  pontjában meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettségét Magyarországon vagy más tagállamban teljesíti.
(4) Az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
e fejezet szerinti kötelezettségeit választása szerint Magyarországon teljesíti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés alapján az 5. melléklet I/A/4. pont b) alpontjában meghatározott, 
Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető részére az  állami adó- és vámhatóság 
egyedi azonosító számot állapít meg. Az állami adó- és vámhatóság erről az egyedi azonosító számról elektronikus 
úton valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát értesíti.
(6) Az (1) bekezdés szerinti adattartalom a következő:
a) név;
b) postai és elektronikus levelezési cím – ideértve a honlapok címét is –;
c) Adóazonosító szám;
d) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv XII. cím  
6. fejezetének 2. és 3. cikke szerinti egyedi azonosítószám;
e) a Jelentendő értékesítő 5. melléklet II/D. pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam feltüntetése.
(7) Az  (1), (3), (6)  bekezdés, valamint a  21/B.  § (2)  bekezdése szerint bejelentett adatok változását 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a változást követő 15 napon belül jelenti be az állami adó- és 
vámhatósághoz.
(8) A  Platformüzemeltető az  adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítés céljából évente az  érintett 
Adatszolgáltatási időszakot megelőző év november 30-ig, vagy a  platformüzemeltetési tevékenységének 
megkezdését megelőzően, és azt követően évente kérelmet nyújthat be az  állami adó- és vámhatóságnak. 
A  Platformüzemeltető a  kérelem mellékletét képező üzleti modelljének bemutatásával hitelt érdemlően igazolja, 
hogy nem rendelkezik Jelentendő értékesítővel. Az  állami adó- és vámhatóság a  kérelemről adóigazgatási eljárás 
keretében dönt. A  kormány rendeletben határozza meg a  mentesítési eljárás részletes szabályait. Az  állami 
adó- és vámhatóság az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetőkről tájékoztatja az  Európai Unió 
tagállamainak hatáskörrel rendelkező hatóságait.
(9) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető (4)  bekezdés szerinti választásán alapuló nyilvántartásba vételét elutasítja, ha 
az  ilyen platformüzemeltetőt az Európai Unió valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba 
vették, vagy erre irányuló kérelmét az Európai Unió valamely más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása 
véglegesen még nem zárult le.
21/B.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  5.  melléklet II.  pontjában meghatározott 
átvilágítási szabályoknak megfelelően megszerzett adatok kapcsán fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét 
az  5.  melléklet III/A.  pontjában meghatározott határidőben az  5.  melléklet III/B.  pontja szerinti adattartalommal 
teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az  (1)  bekezdés alapján nem keletkezik 
adatszolgáltatási kötelezettsége, erről a  tényről az  azonosító adatainak feltüntetésével az  (1)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelő határidőben bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) Az állami adó- és vámhatóság automatikus információcsere keretében az Adatszolgáltatási időszak utolsó napját 
követő két hónapon belül közli az  Európai Unió tagállamának hatáskörrel rendelkező hatóságával a  Jelentendő 
értékesítőkre vonatkozóan a (4) és (5) bekezdésben meghatározott információkat.
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(4) A (3) bekezdés szerinti információk a következők:
a) az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma, 
egyedi azonosító száma, valamint a Platform(ok) neve(i), amely(ek)re vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető adatot szolgáltat;
b) a magánszemély Jelentendő értékesítő családi neve és utóneve, valamint a  Szervezetnek minősülő Jelentendő 
értékesítő hivatalos elnevezése;
c) a magánszemély vagy a Szervezet Értékesítő Elsődleges címe;
d) a Jelentendő értékesítő tagállamonként kiadott bármely Adóazonosító száma, illetve ennek hiányában 
a magánszemélynek minősülő Jelentendő értékesítő születési helye;
e) a Szervezetnek minősülő Jelentendő értékesítő cégnyilvántartási száma;
f ) a Jelentendő értékesítő HÉA azonosító száma (ha ilyennel rendelkezik);
g) magánszemélynek minősülő Jelentendő értékesítő esetében a születési dátum;
h) az Ellenérték megfizetésére vagy jóváírására használt Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő 5.  melléklet II/D.  pontja 
alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatta az  állami adó- és 
vámhatóságot arról, hogy a Pénzforgalmi jelzőszámot nem használja ilyen célokra;
i) az Ellenérték kifizetésére vagy jóváírására felhasznált pénzügyi számla tulajdonosának neve – feltéve, hogy 
ez eltér a Jelentendő értékesítő nevétől, és ha az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére 
áll –, valamint az  adott számlatulajdonossal kapcsolatban az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
rendelkezésére álló bármilyen egyéb pénzügyi azonosító adat;
j) azon tagállamok megnevezése, ahol a  Jelentendő értékesítő az  5.  melléklet II/D.  pontja alapján illetőséggel 
rendelkezik;
k) az Adatszolgáltatási időszakban az  Érintett tevékenységek száma, valamint ezek kifizetett vagy jóváírt 
Ellenértékének negyedéves bontásban feltüntetett teljes összege;
l) az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által levont vagy felszámított 
bármely díj, jutalék vagy adó negyedéves bontásban feltüntetett összege.
(5) Ha a  Jelentendő értékesítő ingatlan-bérbeadási szolgáltatásokat is nyújt, az  állami adó- és vámhatóság 
a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a következő kiegészítő információkat is közli:
a) az 5. melléklet II/E. pontja szerinti eljárás alapján meghatározott Közvetített ingatlan címét, és ha az rendelkezésre 
áll, annak helyrajzi számát vagy annak az  ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított 
megfelelőjét;
b) az Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték teljes összegét és a Közvetített ingatlan kapcsán 
nyújtott Érintett tevékenységek számát negyedéves bontásban;
c) a Közvetített ingatlan bérbeadással érintett napjainak Adatszolgáltatási időszakon belüli számát és a Közvetített 
ingatlan típusát (ha az rendelkezésre áll).
(6) Az állami adó- és vámhatóság az Európai Unió tagállamától automatikus információcsere keretében beérkezett 
adatokat fogadja, nyilvántartja és azokat adóügyben bizonyítékként felhasználhatja.
21/C.  § Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  átvilágítással és adatszolgáltatási kötelezettséggel 
összefüggő valamennyi intézkedéséről és ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást vezet és az  ezzel 
kapcsolatos dokumentációt annak nyilvántartási módjától függetlenül az  adatszolgáltatási kötelezettség 21/B.  § 
(1) bekezdésében meghatározott határidejétől számított 10 évig megőrzi.
21/D. § (1) Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a 21/A. § (1), (3), (6) bekezdése, valamint a 21/B. § 
(1)–(2)  bekezdése szerinti bejelentési, változás-bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, 
az  állami adó- és vámhatóság által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti az  állami adó- és 
vámhatósághoz. Az Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető a 21/A. § (8) bekezdése szerinti kérelmét 
elektronikus úton, az  állami adó- és vámhatóság által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon nyújtja be 
az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a 21/B. §-ban meghatározott, automatikus információcsere keretében az Európai 
Unió tagállamába továbbított információt egységes számítógépesített formátum használatával továbbítja.
21/E.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság kéri az  Európai Bizottságtól az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában 
meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető Központi nyilvántartásból való törlését, ha:
a) az erről szóló értesítés alapján az állami adó- és vámhatóság tudomást szerez arról, hogy a Platformüzemeltető 
ilyen minőségében már nem folytat tevékenységet;
b) az a) pont szerinti értesítés hiányában okkal feltételezhető, hogy a Platformüzemeltető tevékenysége megszűnt;
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(4) A (3) bekezdés szerinti információk a következők:
a) az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma, 
egyedi azonosító száma, valamint a Platform(ok) neve(i), amely(ek)re vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető adatot szolgáltat;
b) a magánszemély Jelentendő értékesítő családi neve és utóneve, valamint a  Szervezetnek minősülő Jelentendő 
értékesítő hivatalos elnevezése;
c) a magánszemély vagy a Szervezet Értékesítő Elsődleges címe;
d) a Jelentendő értékesítő tagállamonként kiadott bármely Adóazonosító száma, illetve ennek hiányában 
a magánszemélynek minősülő Jelentendő értékesítő születési helye;
e) a Szervezetnek minősülő Jelentendő értékesítő cégnyilvántartási száma;
f ) a Jelentendő értékesítő HÉA azonosító száma (ha ilyennel rendelkezik);
g) magánszemélynek minősülő Jelentendő értékesítő esetében a születési dátum;
h) az Ellenérték megfizetésére vagy jóváírására használt Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő 5.  melléklet II/D.  pontja 
alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatta az  állami adó- és 
vámhatóságot arról, hogy a Pénzforgalmi jelzőszámot nem használja ilyen célokra;
i) az Ellenérték kifizetésére vagy jóváírására felhasznált pénzügyi számla tulajdonosának neve – feltéve, hogy 
ez eltér a Jelentendő értékesítő nevétől, és ha az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére 
áll –, valamint az  adott számlatulajdonossal kapcsolatban az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
rendelkezésére álló bármilyen egyéb pénzügyi azonosító adat;
j) azon tagállamok megnevezése, ahol a  Jelentendő értékesítő az  5.  melléklet II/D.  pontja alapján illetőséggel 
rendelkezik;
k) az Adatszolgáltatási időszakban az  Érintett tevékenységek száma, valamint ezek kifizetett vagy jóváírt 
Ellenértékének negyedéves bontásban feltüntetett teljes összege;
l) az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által levont vagy felszámított 
bármely díj, jutalék vagy adó negyedéves bontásban feltüntetett összege.
(5) Ha a  Jelentendő értékesítő ingatlan-bérbeadási szolgáltatásokat is nyújt, az  állami adó- és vámhatóság 
a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a következő kiegészítő információkat is közli:
a) az 5. melléklet II/E. pontja szerinti eljárás alapján meghatározott Közvetített ingatlan címét, és ha az rendelkezésre 
áll, annak helyrajzi számát vagy annak az  ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított 
megfelelőjét;
b) az Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték teljes összegét és a Közvetített ingatlan kapcsán 
nyújtott Érintett tevékenységek számát negyedéves bontásban;
c) a Közvetített ingatlan bérbeadással érintett napjainak Adatszolgáltatási időszakon belüli számát és a Közvetített 
ingatlan típusát (ha az rendelkezésre áll).
(6) Az állami adó- és vámhatóság az Európai Unió tagállamától automatikus információcsere keretében beérkezett 
adatokat fogadja, nyilvántartja és azokat adóügyben bizonyítékként felhasználhatja.
21/C.  § Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  átvilágítással és adatszolgáltatási kötelezettséggel 
összefüggő valamennyi intézkedéséről és ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást vezet és az  ezzel 
kapcsolatos dokumentációt annak nyilvántartási módjától függetlenül az  adatszolgáltatási kötelezettség 21/B.  § 
(1) bekezdésében meghatározott határidejétől számított 10 évig megőrzi.
21/D. § (1) Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a 21/A. § (1), (3), (6) bekezdése, valamint a 21/B. § 
(1)–(2)  bekezdése szerinti bejelentési, változás-bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, 
az  állami adó- és vámhatóság által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti az  állami adó- és 
vámhatósághoz. Az Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető a 21/A. § (8) bekezdése szerinti kérelmét 
elektronikus úton, az  állami adó- és vámhatóság által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon nyújtja be 
az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a 21/B. §-ban meghatározott, automatikus információcsere keretében az Európai 
Unió tagállamába továbbított információt egységes számítógépesített formátum használatával továbbítja.
21/E.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság kéri az  Európai Bizottságtól az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában 
meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető Központi nyilvántartásból való törlését, ha:
a) az erről szóló értesítés alapján az állami adó- és vámhatóság tudomást szerez arról, hogy a Platformüzemeltető 
ilyen minőségében már nem folytat tevékenységet;
b) az a) pont szerinti értesítés hiányában okkal feltételezhető, hogy a Platformüzemeltető tevékenysége megszűnt;
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c) a Platformüzemeltető már nem felel meg az I/A/4. pontjának b) alpontjában foglalt feltételeknek; vagy
d) az állami adó- és vámhatóság a Platformüzemeltetőt törölte a nyilvántartásából.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltetőt az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére történő második eredménytelen 
felhívás utáni 60 nap elteltével törli a nyilvántartásából.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltetőt a  törlés után akkor veszi ismételten nyilvántartásba, ha az  adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése valószínűsíthető, ideértve az  esetlegesen még fennálló, nem teljesített adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését is.
(4) Amennyiben az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőt az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdés rendelkezései szerint törölte a nyilvántartásából, 
az állami adó- és vámhatóság dönt az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adatnak (a továbbiakban: 
elektronikus adat), az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, amelynek hozzáférhetővé tételén keresztül 
az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
az adatszolgáltatási kötelezettséget megalapozó tevékenységét folytatja.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat feletti rendelkezési jog ideiglenes 
korlátozása és az adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételről szóló döntésének 
kötelezettje – annak megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(7) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (a  továbbiakban: NMHH) az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eht.) 
alapján szervezi és ellenőrzi. Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tételéről, illetve annak megszüntetéséről szóló döntését haladéktalanul közli az NMHH-val.
(8) Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus hírközlési szolgáltatót 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtja, ha megsérti az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő 
döntéssel kapcsolatos kötelezettségeit.
(9) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét megszünteti, ha:
a) annak elrendelésének oka megszűnt;
b) elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi kényszerintézkedés, illetve elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi intézkedés során került elrendelésre vagy annak végrehajtása 
a  büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, a  külön törvényben meghatározott hatóság, 
illetve az NMHH tájékoztatása alapján van folyamatban; vagy
c) az NMHH az Eht. 159/B. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi 
végrehajtása a megadott tartalommal kétséges lehet.
(10) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét az állami adó- és vámhatóság 365 napra rendeli el, 
az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az  elrendelést követő 365 nap elteltével 
megszűnik.
(11) Amennyiben az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség a  (10)  bekezdés szerint 
megszűnt, azonban az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei továbbra is fennállnak, az állami 
adó- és vámhatóság az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt ismételten elrendeli.
(12) Amennyiben az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az e fejezet szerinti kötelezettségeinek teljesítésére egyik tagállamot sem választotta, és ennek 
a választásnak Magyarországon vagy más tagállamban történő teljesítését az állami adó- és vámhatóság felhívására 
60 napon belül nem igazolja, az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti döntést hozza.
21/F.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  5.  melléklet II.  pontja alapján beszerzendő 
információk közlésére vonatkozó második sikertelen felhívása utáni 60 nap elteltével az  Értékesítő felhasználói 
fiókját megszünteti vagy visszatartja az Ellenérték Értékesítő részére történő kifizetését.
(2) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő platformon történő ismételt regisztrációját, 
illetve az  Ellenérték Értékesítő részére történő kifizetését az  Értékesítőtől az  5.  melléklet II.  pontja alapján 
beszerzendő információk beérkezése után teljesíti.
21/G.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság indokolt kérelemben kérheti az  Európai Bizottságtól az  Európai Unión 
kívüli más állammal kötött, a II/A. fejezet szabályaihoz képest különös szabálynak minősülő, hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás egyenértékűségének vizsgálatát.
(2) Az egyenértékűségi vizsgálat során az állami adó- és vámhatóság együttműködik az Európai Bizottsággal.
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(4) A (3) bekezdés szerinti információk a következők:
a) az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma, 
egyedi azonosító száma, valamint a Platform(ok) neve(i), amely(ek)re vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető adatot szolgáltat;
b) a magánszemély Jelentendő értékesítő családi neve és utóneve, valamint a  Szervezetnek minősülő Jelentendő 
értékesítő hivatalos elnevezése;
c) a magánszemély vagy a Szervezet Értékesítő Elsődleges címe;
d) a Jelentendő értékesítő tagállamonként kiadott bármely Adóazonosító száma, illetve ennek hiányában 
a magánszemélynek minősülő Jelentendő értékesítő születési helye;
e) a Szervezetnek minősülő Jelentendő értékesítő cégnyilvántartási száma;
f ) a Jelentendő értékesítő HÉA azonosító száma (ha ilyennel rendelkezik);
g) magánszemélynek minősülő Jelentendő értékesítő esetében a születési dátum;
h) az Ellenérték megfizetésére vagy jóváírására használt Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő 5.  melléklet II/D.  pontja 
alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatta az  állami adó- és 
vámhatóságot arról, hogy a Pénzforgalmi jelzőszámot nem használja ilyen célokra;
i) az Ellenérték kifizetésére vagy jóváírására felhasznált pénzügyi számla tulajdonosának neve – feltéve, hogy 
ez eltér a Jelentendő értékesítő nevétől, és ha az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére 
áll –, valamint az  adott számlatulajdonossal kapcsolatban az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
rendelkezésére álló bármilyen egyéb pénzügyi azonosító adat;
j) azon tagállamok megnevezése, ahol a  Jelentendő értékesítő az  5.  melléklet II/D.  pontja alapján illetőséggel 
rendelkezik;
k) az Adatszolgáltatási időszakban az  Érintett tevékenységek száma, valamint ezek kifizetett vagy jóváírt 
Ellenértékének negyedéves bontásban feltüntetett teljes összege;
l) az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által levont vagy felszámított 
bármely díj, jutalék vagy adó negyedéves bontásban feltüntetett összege.
(5) Ha a  Jelentendő értékesítő ingatlan-bérbeadási szolgáltatásokat is nyújt, az  állami adó- és vámhatóság 
a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a következő kiegészítő információkat is közli:
a) az 5. melléklet II/E. pontja szerinti eljárás alapján meghatározott Közvetített ingatlan címét, és ha az rendelkezésre 
áll, annak helyrajzi számát vagy annak az  ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított 
megfelelőjét;
b) az Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték teljes összegét és a Közvetített ingatlan kapcsán 
nyújtott Érintett tevékenységek számát negyedéves bontásban;
c) a Közvetített ingatlan bérbeadással érintett napjainak Adatszolgáltatási időszakon belüli számát és a Közvetített 
ingatlan típusát (ha az rendelkezésre áll).
(6) Az állami adó- és vámhatóság az Európai Unió tagállamától automatikus információcsere keretében beérkezett 
adatokat fogadja, nyilvántartja és azokat adóügyben bizonyítékként felhasználhatja.
21/C.  § Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  átvilágítással és adatszolgáltatási kötelezettséggel 
összefüggő valamennyi intézkedéséről és ezek alapjául szolgáló információról nyilvántartást vezet és az  ezzel 
kapcsolatos dokumentációt annak nyilvántartási módjától függetlenül az  adatszolgáltatási kötelezettség 21/B.  § 
(1) bekezdésében meghatározott határidejétől számított 10 évig megőrzi.
21/D. § (1) Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a 21/A. § (1), (3), (6) bekezdése, valamint a 21/B. § 
(1)–(2)  bekezdése szerinti bejelentési, változás-bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, 
az  állami adó- és vámhatóság által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti az  állami adó- és 
vámhatósághoz. Az Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető a 21/A. § (8) bekezdése szerinti kérelmét 
elektronikus úton, az  állami adó- és vámhatóság által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon nyújtja be 
az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a 21/B. §-ban meghatározott, automatikus információcsere keretében az Európai 
Unió tagállamába továbbított információt egységes számítógépesített formátum használatával továbbítja.
21/E.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság kéri az  Európai Bizottságtól az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában 
meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető Központi nyilvántartásból való törlését, ha:
a) az erről szóló értesítés alapján az állami adó- és vámhatóság tudomást szerez arról, hogy a Platformüzemeltető 
ilyen minőségében már nem folytat tevékenységet;
b) az a) pont szerinti értesítés hiányában okkal feltételezhető, hogy a Platformüzemeltető tevékenysége megszűnt;
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c) a Platformüzemeltető már nem felel meg az I/A/4. pontjának b) alpontjában foglalt feltételeknek; vagy
d) az állami adó- és vámhatóság a Platformüzemeltetőt törölte a nyilvántartásából.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltetőt az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére történő második eredménytelen 
felhívás utáni 60 nap elteltével törli a nyilvántartásából.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltetőt a  törlés után akkor veszi ismételten nyilvántartásba, ha az  adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése valószínűsíthető, ideértve az  esetlegesen még fennálló, nem teljesített adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését is.
(4) Amennyiben az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőt az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdés rendelkezései szerint törölte a nyilvántartásából, 
az állami adó- és vámhatóság dönt az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adatnak (a továbbiakban: 
elektronikus adat), az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, amelynek hozzáférhetővé tételén keresztül 
az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
az adatszolgáltatási kötelezettséget megalapozó tevékenységét folytatja.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat feletti rendelkezési jog ideiglenes 
korlátozása és az adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételről szóló döntésének 
kötelezettje – annak megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(7) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (a  továbbiakban: NMHH) az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eht.) 
alapján szervezi és ellenőrzi. Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tételéről, illetve annak megszüntetéséről szóló döntését haladéktalanul közli az NMHH-val.
(8) Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus hírközlési szolgáltatót 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtja, ha megsérti az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő 
döntéssel kapcsolatos kötelezettségeit.
(9) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét megszünteti, ha:
a) annak elrendelésének oka megszűnt;
b) elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi kényszerintézkedés, illetve elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi intézkedés során került elrendelésre vagy annak végrehajtása 
a  büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, a  külön törvényben meghatározott hatóság, 
illetve az NMHH tájékoztatása alapján van folyamatban; vagy
c) az NMHH az Eht. 159/B. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi 
végrehajtása a megadott tartalommal kétséges lehet.
(10) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét az állami adó- és vámhatóság 365 napra rendeli el, 
az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az  elrendelést követő 365 nap elteltével 
megszűnik.
(11) Amennyiben az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség a  (10)  bekezdés szerint 
megszűnt, azonban az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei továbbra is fennállnak, az állami 
adó- és vámhatóság az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt ismételten elrendeli.
(12) Amennyiben az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az e fejezet szerinti kötelezettségeinek teljesítésére egyik tagállamot sem választotta, és ennek 
a választásnak Magyarországon vagy más tagállamban történő teljesítését az állami adó- és vámhatóság felhívására 
60 napon belül nem igazolja, az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti döntést hozza.
21/F.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  5.  melléklet II.  pontja alapján beszerzendő 
információk közlésére vonatkozó második sikertelen felhívása utáni 60 nap elteltével az  Értékesítő felhasználói 
fiókját megszünteti vagy visszatartja az Ellenérték Értékesítő részére történő kifizetését.
(2) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő platformon történő ismételt regisztrációját, 
illetve az  Ellenérték Értékesítő részére történő kifizetését az  Értékesítőtől az  5.  melléklet II.  pontja alapján 
beszerzendő információk beérkezése után teljesíti.
21/G.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság indokolt kérelemben kérheti az  Európai Bizottságtól az  Európai Unión 
kívüli más állammal kötött, a II/A. fejezet szabályaihoz képest különös szabálynak minősülő, hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás egyenértékűségének vizsgálatát.
(2) Az egyenértékűségi vizsgálat során az állami adó- és vámhatóság együttműködik az Európai Bizottsággal.
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c) a Platformüzemeltető már nem felel meg az I/A/4. pontjának b) alpontjában foglalt feltételeknek; vagy
d) az állami adó- és vámhatóság a Platformüzemeltetőt törölte a nyilvántartásából.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltetőt az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére történő második eredménytelen 
felhívás utáni 60 nap elteltével törli a nyilvántartásából.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltetőt a  törlés után akkor veszi ismételten nyilvántartásba, ha az  adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése valószínűsíthető, ideértve az  esetlegesen még fennálló, nem teljesített adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését is.
(4) Amennyiben az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőt az állami adó- és vámhatóság a (2) bekezdés rendelkezései szerint törölte a nyilvántartásából, 
az állami adó- és vámhatóság dönt az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett olyan adatnak (a továbbiakban: 
elektronikus adat), az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, amelynek hozzáférhetővé tételén keresztül 
az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
az adatszolgáltatási kötelezettséget megalapozó tevékenységét folytatja.
(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat feletti rendelkezési jog ideiglenes 
korlátozása és az adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.
(6) Az  állami adó- és vámhatóság elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételről szóló döntésének 
kötelezettje – annak megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(7) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (a  továbbiakban: NMHH) az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a  továbbiakban: Eht.) 
alapján szervezi és ellenőrzi. Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tételéről, illetve annak megszüntetéséről szóló döntését haladéktalanul közli az NMHH-val.
(8) Az  állami adó- és vámhatóság az  elektronikus hírközlési szolgáltatót 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtja, ha megsérti az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő 
döntéssel kapcsolatos kötelezettségeit.
(9) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét megszünteti, ha:
a) annak elrendelésének oka megszűnt;
b) elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi kényszerintézkedés, illetve elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi intézkedés során került elrendelésre vagy annak végrehajtása 
a  büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, a  külön törvényben meghatározott hatóság, 
illetve az NMHH tájékoztatása alapján van folyamatban; vagy
c) az NMHH az Eht. 159/B. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi 
végrehajtása a megadott tartalommal kétséges lehet.
(10) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét az állami adó- és vámhatóság 365 napra rendeli el, 
az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az  elrendelést követő 365 nap elteltével 
megszűnik.
(11) Amennyiben az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség a  (10)  bekezdés szerint 
megszűnt, azonban az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésének feltételei továbbra is fennállnak, az állami 
adó- és vámhatóság az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt ismételten elrendeli.
(12) Amennyiben az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az e fejezet szerinti kötelezettségeinek teljesítésére egyik tagállamot sem választotta, és ennek 
a választásnak Magyarországon vagy más tagállamban történő teljesítését az állami adó- és vámhatóság felhívására 
60 napon belül nem igazolja, az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti döntést hozza.
21/F.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  5.  melléklet II.  pontja alapján beszerzendő 
információk közlésére vonatkozó második sikertelen felhívása utáni 60 nap elteltével az  Értékesítő felhasználói 
fiókját megszünteti vagy visszatartja az Ellenérték Értékesítő részére történő kifizetését.
(2) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő platformon történő ismételt regisztrációját, 
illetve az  Ellenérték Értékesítő részére történő kifizetését az  Értékesítőtől az  5.  melléklet II.  pontja alapján 
beszerzendő információk beérkezése után teljesíti.
21/G.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság indokolt kérelemben kérheti az  Európai Bizottságtól az  Európai Unión 
kívüli más állammal kötött, a II/A. fejezet szabályaihoz képest különös szabálynak minősülő, hatáskörrel rendelkező 
hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás egyenértékűségének vizsgálatát.
(2) Az egyenértékűségi vizsgálat során az állami adó- és vámhatóság együttműködik az Európai Bizottsággal.
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21/H.  § (1) A  21/A.  § (1), (3) és (6)  bekezdése szerinti bejelentési, változás-bejelentési, a  21/B.  § (1)–(2)  bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási és bejelentési, valamint a  21/C.  § szerinti nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, 
késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adó- és vámhatóság a bejelentésre, 
adatszolgáltatásra, nyilvántartásra kötelezettet 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a  bejelentésre, változás-bejelentésre, 
adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak 
igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
21/I.  § (1) Ha az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az e fejezet szerinti kötelezettségeinek teljesítésére egyik tagállamot sem választotta, az állami 
adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság megküldi az  Európai Bizottság részére az  e  fejezet szerinti automatikus 
információcsere forgalmára, annak költségeire és az  automatikus információcsere éves értékelésére vonatkozó 
adatokat.”

14. §  Az Aktv. 42/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az érintett személy a magyar illetékes hatóság (9) bekezdés szerinti, eljárást megszüntető végzésével szemben 
bírósághoz fordulhat.”

15. §  Az Aktv. 43/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állami adó- és vámhatóság megküldi az  Európai Bizottság részére az  e  fejezet szerinti automatikus 
információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről szóló éves értékelés adatait.”

16. § (1) Az Aktv. 43/Q. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  automatikus információcsere keretében beérkezett adatok gazdasági és statisztikai elemzés céljára 
felhasználhatók.”

 (2) Az Aktv. 43/Q. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami adó- és vámhatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott célból a  43/N.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor, valamint az  automatikus információcsere keretében beérkezett 
adatokhoz hozzáférést biztosít az adópolitikáért felelős miniszter részére.”

17. §  Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/O–45/Q. §-sal egészül ki:
„45/O.  § A 19/A.  § alkalmazásában a  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság 2024. január 1-ig tájékoztatja 
az  Európai Bizottságot arról a  négy jövedelem-kategóriáról, amely vonatkozásában automatikus információcsere 
útján más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával az  abban a  tagállamban illetőséggel rendelkező adózóról  
a 2025. január 1-jével vagy ezt követően kezdődő adómegállapítási időszakokra vonatkozóan információt közöl.
45/P.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  21/A.  § szerinti bejelentési kötelezettségét első 
alkalommal a 21/A. § hatálybalépését követő 45. napig teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető a  21/A.  § (8)  bekezdése szerinti kérelmét első 
alkalommal a 21/A. § hatálybalépését követő 45. napig nyújthatja be az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság a  21/B.  § (3)  bekezdésében meghatározott kötelezettségét először  
a 2023. január 1-jétől kezdődő Adatszolgáltatási időszak utolsó napját követő két hónapon belül teljesíti.
(4) A  42/H.  § (10)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket az  e  törvény hatálybalépésekor folyamatban levő 
eljárásokban is alkalmazni kell.
45/Q.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  12/A.  §-ban meghatározott közös ellenőrzés, valamint a  21/A.  § 
(8) bekezdésében meghatározott mentesítési eljárás részletes szabályait rendeletben határozza meg.”

18. §  Az Aktv. 46. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  3/B–3/D.  §, a  4.  § (1)  bekezdés 10.  pontja, a  4.  § (3)  bekezdés 19.  pontja, a  4.  § (3a)  bekezdése, a  6.  § (1), 
a 7. § (1), (1a)–(1c) és (3) bekezdése, a 8. § (1) és (4) bekezdése, a 11. §, a 12. § (4) bekezdése, a 12/A. §, a 16. § (1a) 
és (2)  bekezdése, a  19/A.  § (1) és (2)  bekezdése, a  19/B.  § (1) és (4)  bekezdés 2.  pontja, a  20.  § (4)–(6)  bekezdése,  
a  II/A. fejezet, a  43/L.  § (3)  bekezdése, a  45/O.  §, a  45/P.  §, valamint az  5.  melléklet az  adózás területén való 
közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i  
(EU) 2021/514 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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21/H.  § (1) A  21/A.  § (1), (3) és (6)  bekezdése szerinti bejelentési, változás-bejelentési, a  21/B.  § (1)–(2)  bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási és bejelentési, valamint a  21/C.  § szerinti nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, 
késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adó- és vámhatóság a bejelentésre, 
adatszolgáltatásra, nyilvántartásra kötelezettet 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a  bejelentésre, változás-bejelentésre, 
adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak 
igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
21/I.  § (1) Ha az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az e fejezet szerinti kötelezettségeinek teljesítésére egyik tagállamot sem választotta, az állami 
adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság megküldi az  Európai Bizottság részére az  e  fejezet szerinti automatikus 
információcsere forgalmára, annak költségeire és az  automatikus információcsere éves értékelésére vonatkozó 
adatokat.”

14. §  Az Aktv. 42/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az érintett személy a magyar illetékes hatóság (9) bekezdés szerinti, eljárást megszüntető végzésével szemben 
bírósághoz fordulhat.”

15. §  Az Aktv. 43/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állami adó- és vámhatóság megküldi az  Európai Bizottság részére az  e  fejezet szerinti automatikus 
információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről szóló éves értékelés adatait.”

16. § (1) Az Aktv. 43/Q. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  automatikus információcsere keretében beérkezett adatok gazdasági és statisztikai elemzés céljára 
felhasználhatók.”

 (2) Az Aktv. 43/Q. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami adó- és vámhatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott célból a  43/N.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor, valamint az  automatikus információcsere keretében beérkezett 
adatokhoz hozzáférést biztosít az adópolitikáért felelős miniszter részére.”

17. §  Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/O–45/Q. §-sal egészül ki:
„45/O.  § A 19/A.  § alkalmazásában a  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság 2024. január 1-ig tájékoztatja 
az  Európai Bizottságot arról a  négy jövedelem-kategóriáról, amely vonatkozásában automatikus információcsere 
útján más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával az  abban a  tagállamban illetőséggel rendelkező adózóról  
a 2025. január 1-jével vagy ezt követően kezdődő adómegállapítási időszakokra vonatkozóan információt közöl.
45/P.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  21/A.  § szerinti bejelentési kötelezettségét első 
alkalommal a 21/A. § hatálybalépését követő 45. napig teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető a  21/A.  § (8)  bekezdése szerinti kérelmét első 
alkalommal a 21/A. § hatálybalépését követő 45. napig nyújthatja be az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság a  21/B.  § (3)  bekezdésében meghatározott kötelezettségét először  
a 2023. január 1-jétől kezdődő Adatszolgáltatási időszak utolsó napját követő két hónapon belül teljesíti.
(4) A  42/H.  § (10)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket az  e  törvény hatálybalépésekor folyamatban levő 
eljárásokban is alkalmazni kell.
45/Q.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  12/A.  §-ban meghatározott közös ellenőrzés, valamint a  21/A.  § 
(8) bekezdésében meghatározott mentesítési eljárás részletes szabályait rendeletben határozza meg.”

18. §  Az Aktv. 46. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  3/B–3/D.  §, a  4.  § (1)  bekezdés 10.  pontja, a  4.  § (3)  bekezdés 19.  pontja, a  4.  § (3a)  bekezdése, a  6.  § (1), 
a 7. § (1), (1a)–(1c) és (3) bekezdése, a 8. § (1) és (4) bekezdése, a 11. §, a 12. § (4) bekezdése, a 12/A. §, a 16. § (1a) 
és (2)  bekezdése, a  19/A.  § (1) és (2)  bekezdése, a  19/B.  § (1) és (4)  bekezdés 2.  pontja, a  20.  § (4)–(6)  bekezdése,  
a  II/A. fejezet, a  43/L.  § (3)  bekezdése, a  45/O.  §, a  45/P.  §, valamint az  5.  melléklet az  adózás területén való 
közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i  
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19. §  Az Aktv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. §  Az Aktv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

21. §  Az Aktv. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § és a 12. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

23. §  Az 1–13.  §, 15.  §, 17–18.  §, 21–22.  § valamint a  3.  melléklet az  adózás területén történő közigazgatási 
együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i 2021/514 tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 Novák Katalin s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXIX. törvényhez

Az Aktv. 1. mellékletének I/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„D. Az A/1. pont szabályaitól eltérően nem kell adatot szolgáltatni az Adóazonosító számról, ha
(i) a  Jelentendő Személy illetősége szerinti tagállam, más állam, vagy más joghatósággal rendelkező terület 
Adóazonosító számot nem ad ki, vagy
(ii) a  Jelentendő Személy illetősége szerinti más állam, vagy más joghatósággal rendelkező terület joga az  általa 
kiadott adóazonosító szám beszerzését nem írja elő.”

2. melléklet a 2022. évi XXXIX. törvényhez

Az Aktv. 2. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Az  A/6.  pont b)  alpontjának alkalmazásában a  Jogalany akkor áll egy másik Jogalany irányítása alatt, 
ha az irányító Jogalany akár közvetlenül, akár egy másik szolgáltatón keresztül az irányított Jogalany képviseletében 
az  A/6.  pont a)  alpontjában meghatározott tevékenységet vagy műveletet végzi. A  Jogalany nem irányítja 
a  másik Jogalanyt, ha a  Jogalany vagyonának kezelésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
Ha a  Jogalany Pénzügyi Intézmények, Nem Pénzügyi Jogalanyok és magánszemélyek valamilyen csoportjának 
irányítása alatt áll, úgy kell tekinteni, hogy a  Jogalany az  A/6.  pont a)  alpontjában meghatározott Betéti 
Intézménynek, Letétkezelő Intézménynek, Meghatározott Biztosító Társaságnak vagy Befektetési Jogalanynak 
minősülő Jogalany irányítása alatt áll, ha az irányító Jogalanyok között van ilyen.”

1564 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 
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21/H.  § (1) A  21/A.  § (1), (3) és (6)  bekezdése szerinti bejelentési, változás-bejelentési, a  21/B.  § (1)–(2)  bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási és bejelentési, valamint a  21/C.  § szerinti nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, 
késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az állami adó- és vámhatóság a bejelentésre, 
adatszolgáltatásra, nyilvántartásra kötelezettet 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
(2) Az  (1)  bekezdés alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a  bejelentésre, változás-bejelentésre, 
adatszolgáltatásra kötelezett mulasztását, késedelmét, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítését annak 
igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
21/I.  § (1) Ha az  5.  melléklet I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az e fejezet szerinti kötelezettségeinek teljesítésére egyik tagállamot sem választotta, az állami 
adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság megküldi az  Európai Bizottság részére az  e  fejezet szerinti automatikus 
információcsere forgalmára, annak költségeire és az  automatikus információcsere éves értékelésére vonatkozó 
adatokat.”

14. §  Az Aktv. 42/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az érintett személy a magyar illetékes hatóság (9) bekezdés szerinti, eljárást megszüntető végzésével szemben 
bírósághoz fordulhat.”

15. §  Az Aktv. 43/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állami adó- és vámhatóság megküldi az  Európai Bizottság részére az  e  fejezet szerinti automatikus 
információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről szóló éves értékelés adatait.”

16. § (1) Az Aktv. 43/Q. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  automatikus információcsere keretében beérkezett adatok gazdasági és statisztikai elemzés céljára 
felhasználhatók.”

 (2) Az Aktv. 43/Q. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami adó- és vámhatóság a  (2)  bekezdésben meghatározott célból a  43/N.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor, valamint az  automatikus információcsere keretében beérkezett 
adatokhoz hozzáférést biztosít az adópolitikáért felelős miniszter részére.”

17. §  Az Aktv. 16. alcíme a következő 45/O–45/Q. §-sal egészül ki:
„45/O.  § A 19/A.  § alkalmazásában a  magyar hatáskörrel rendelkező hatóság 2024. január 1-ig tájékoztatja 
az  Európai Bizottságot arról a  négy jövedelem-kategóriáról, amely vonatkozásában automatikus információcsere 
útján más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával az  abban a  tagállamban illetőséggel rendelkező adózóról  
a 2025. január 1-jével vagy ezt követően kezdődő adómegállapítási időszakokra vonatkozóan információt közöl.
45/P.  § (1) Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  21/A.  § szerinti bejelentési kötelezettségét első 
alkalommal a 21/A. § hatálybalépését követő 45. napig teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz.
(2) Az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető a  21/A.  § (8)  bekezdése szerinti kérelmét első 
alkalommal a 21/A. § hatálybalépését követő 45. napig nyújthatja be az állami adó- és vámhatósághoz.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság a  21/B.  § (3)  bekezdésében meghatározott kötelezettségét először  
a 2023. január 1-jétől kezdődő Adatszolgáltatási időszak utolsó napját követő két hónapon belül teljesíti.
(4) A  42/H.  § (10)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket az  e  törvény hatálybalépésekor folyamatban levő 
eljárásokban is alkalmazni kell.
45/Q.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  12/A.  §-ban meghatározott közös ellenőrzés, valamint a  21/A.  § 
(8) bekezdésében meghatározott mentesítési eljárás részletes szabályait rendeletben határozza meg.”

18. §  Az Aktv. 46. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  3/B–3/D.  §, a  4.  § (1)  bekezdés 10.  pontja, a  4.  § (3)  bekezdés 19.  pontja, a  4.  § (3a)  bekezdése, a  6.  § (1), 
a 7. § (1), (1a)–(1c) és (3) bekezdése, a 8. § (1) és (4) bekezdése, a 11. §, a 12. § (4) bekezdése, a 12/A. §, a 16. § (1a) 
és (2)  bekezdése, a  19/A.  § (1) és (2)  bekezdése, a  19/B.  § (1) és (4)  bekezdés 2.  pontja, a  20.  § (4)–(6)  bekezdése,  
a  II/A. fejezet, a  43/L.  § (3)  bekezdése, a  45/O.  §, a  45/P.  §, valamint az  5.  melléklet az  adózás területén való 
közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i  
(EU) 2021/514 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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19. §  Az Aktv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. §  Az Aktv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

21. §  Az Aktv. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § és a 12. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

23. §  Az 1–13.  §, 15.  §, 17–18.  §, 21–22.  § valamint a  3.  melléklet az  adózás területén történő közigazgatási 
együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i 2021/514 tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 Novák Katalin s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXIX. törvényhez

Az Aktv. 1. mellékletének I/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„D. Az A/1. pont szabályaitól eltérően nem kell adatot szolgáltatni az Adóazonosító számról, ha
(i) a  Jelentendő Személy illetősége szerinti tagállam, más állam, vagy más joghatósággal rendelkező terület 
Adóazonosító számot nem ad ki, vagy
(ii) a  Jelentendő Személy illetősége szerinti más állam, vagy más joghatósággal rendelkező terület joga az  általa 
kiadott adóazonosító szám beszerzését nem írja elő.”

2. melléklet a 2022. évi XXXIX. törvényhez

Az Aktv. 2. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Az  A/6.  pont b)  alpontjának alkalmazásában a  Jogalany akkor áll egy másik Jogalany irányítása alatt, 
ha az irányító Jogalany akár közvetlenül, akár egy másik szolgáltatón keresztül az irányított Jogalany képviseletében 
az  A/6.  pont a)  alpontjában meghatározott tevékenységet vagy műveletet végzi. A  Jogalany nem irányítja 
a  másik Jogalanyt, ha a  Jogalany vagyonának kezelésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
Ha a  Jogalany Pénzügyi Intézmények, Nem Pénzügyi Jogalanyok és magánszemélyek valamilyen csoportjának 
irányítása alatt áll, úgy kell tekinteni, hogy a  Jogalany az  A/6.  pont a)  alpontjában meghatározott Betéti 
Intézménynek, Letétkezelő Intézménynek, Meghatározott Biztosító Társaságnak vagy Befektetési Jogalanynak 
minősülő Jogalany irányítása alatt áll, ha az irányító Jogalanyok között van ilyen.”
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3. melléklet a 2022. évi XXXIX. törvényhez
5. melléklet a 2013. évi XXXVII. törvényhez

A Platformüzemeltetőkkel kapcsolatos átvilágítási és adatszolgáltatási szabályok

I. FOGALMAK

E törvény II/A. fejezete, valamint az 5. melléklet alkalmazásában:

A. Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők
 1.  Platform: minden, a  felhasználók számára hozzáférhető szoftver (honlapok és azok részei is) és alkalmazás 

(beleértve a  mobilalkalmazásokat), amely lehetővé teszi az  Értékesítők számára a  többi felhasználóval történő 
kapcsolatfelvételt valamely Érintett tevékenység közvetlen vagy közvetett, a  felhasználók számára történő 
elvégzése céljából. Idetartozik az Érintett tevékenység Ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen 
megoldás is.
A Platform kifejezés nem foglalja magában azt a  szoftvert, amely az  Érintett tevékenységben történő bármilyen 
további közreműködés nélkül kizárólag az alábbi tevékenységek valamelyikét teszi lehetővé:
a) az Érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelése;
b) az Érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítése vagy hirdetése;
c) a felhasználók valamely Platformra történő átirányítása vagy áthelyezése.

 2.  Platformüzemeltető: az a Szervezet, amely az adott Platform vagy annak egy részének az Értékesítők rendelkezésére 
bocsátása céljából szerződést köt az Értékesítőkkel.

 3.  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető: olyan Platformüzemeltető, amelynek a III/A.1–A.3. pontban 
meghatározott szabályokkal összhangban adatot kellene szolgáltatnia, de az  állami adó- és vámhatóság számára 
előzetesen, majd évente hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a  Platform teljes üzleti modellje olyan, hogy nem 
rendelkezik Jelentendő értékesítőkkel.

 4.  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető: az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetők 
kivételével minden olyan Platformüzemeltető, amely az alábbi helyzetek valamelyikében van:
a) Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy, amennyiben az  ilyen Platformüzemeltető egyik 

tagállamban sem rendelkezik adóügyi illetőséggel, megfelel bármely alábbi feltételnek:
i.  Magyarország jogszabályainak megfelelően jegyezték be;
ii.  az üzletvezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetés helyét) Magyarországon található;
iii.  állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon, és nem Elismert nem uniós platformüzemeltető;

b) egyik tagállamban sem jegyezték be és nem rendelkezik adóügyi illetőséggel, üzletvezetési hellyel vagy 
állandó telephellyel, de lehetővé teszi valamely Érintett tevékenységnek a  Jelentendő értékesítő általi 
elvégzését, vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadását magában foglaló Érintett tevékenység 
végzését, és nem Elismert nem uniós platformüzemeltető.

 5.  Elismert nem uniós platformüzemeltető: olyan Platformüzemeltető, amely által elérhetővé tett minden Érintett 
tevékenység egyúttal Elismert érintett tevékenység is, és amely Elismert nem uniós adójogrendszerben (államban 
vagy területen) rendelkezik adóügyi illetőséggel, vagy ha az ilyen Platformüzemeltető nem valamely Elismert nem 
uniós adójogrendszerben (államban vagy területen) rendelkezik adóügyi illetőséggel, megfelel bármely alábbi 
feltételnek:
a) Elismert nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) jogszabályainak megfelelően jegyezték be; vagy
b) az  üzletvezetésének helye (ideértve a  tényleges üzletvezetés helyét) valamely Elismert nem uniós 

adójogrendszerben (államban vagy területen) található.
 6.  Elismert nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület): olyan nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület), amely 

a  nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) által közzétett jegyzékben adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozóként megjelölt valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával Hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti hatályos elismert megállapodást kötött.

 7.  Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás: egy tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága és egy nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) közötti megállapodás, amely 
a  III/B.  pontban meghatározott információkkal egyenértékű információk automatikus cseréjét írja elő, ha ennek 
az egyenértékűséget az Európai Bizottság végrehajtási jogi aktussal megerősítette.

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1565
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 6.  Elismert nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület): olyan nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület), amely 

a  nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) által közzétett jegyzékben adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozóként megjelölt valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával Hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti hatályos elismert megállapodást kötött.

 7.  Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás: egy tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága és egy nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) közötti megállapodás, amely 
a  III/B.  pontban meghatározott információkkal egyenértékű információk automatikus cseréjét írja elő, ha ennek 
az egyenértékűséget az Európai Bizottság végrehajtási jogi aktussal megerősítette.
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 8.  Érintett tevékenység: az Ellenérték fejében végzett alábbi tevékenység:
a) ingatlan bérbeadása, beleértve a  lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és 

parkolóhelyet;
b) Személyi szolgáltatás;
c) Áruk értékesítése;
d) közlekedési eszköz bérbeadása.
A Platformüzemeltető vagy a  Platformüzemeltető kapcsolt Szervezete alkalmazottjaként eljáró Értékesítő által 
végzett tevékenység nem minősül Érintett tevékenységnek.

 9.  Elismert érintett tevékenység: minden Érintett tevékenység, amelyre kiterjed a  Hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti hatályos elismert megállapodás alapján végzett automatikus információcsere.

 10.  Ellenérték: az  Értékesítő számára az  Érintett tevékenységgel összefüggésben kifizetett vagy jóváírt, bármilyen, 
az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által levont vagy felszámított díj, jutalék, illetve adó nélküli 
ellentételezés, amelynek összegét a Platformüzemeltető ismeri vagy észszerűen ismerheti.

 11.  Személyi szolgáltatás: önállóan vagy valamely Szervezet nevében eljáró egy vagy több személy által végzett, idő- 
vagy feladatalapú munka, amelyet valamely felhasználó kérésére végeznek el online, vagy – miután a Platformon 
keresztül lehetővé tették – személyesen.

B. Jelentendő értékesítők
 1.  Értékesítő: a  Platform olyan – magánszemély vagy Szervezet – felhasználója, aki, vagy amely az  Adatszolgáltatási 

időszak során bármely időpontban regisztrált a Platformon, és amely az Érintett tevékenységet végzi.
 2.  Aktív értékesítő: olyan Értékesítő, amely az  Adatszolgáltatási időszakban Érintett tevékenységet végez, vagy 

amelynek az  Adatszolgáltatási időszakban az  Érintett tevékenységgel kapcsolatban Ellenértéket fizetnek ki vagy 
írnak jóvá.

 3.  Jelentendő értékesítő: a  Nem jelentendő értékesítőn kívül bármely Aktív értékesítő, amely valamely tagállamban 
illetőséggel rendelkezik, vagy valamely tagállamban található ingatlant ad bérbe.

 4.  Nem Jelentendő értékesítő: olyan Értékesítő, amely
a) Közigazgatási szerv;
b) olyan Szervezet, amelynek részvényeivel szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen kereskednek, vagy 

olyan Szervezet kapcsolt Szervezete, amelynek részvényeivel szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen 
kereskednek;

c) olyan Szervezet, amelynek a Platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakban több mint 2000, Közvetített 
ingatlanra vonatkozó ingatlan-bérbeadás útján végzett Érintett tevékenységet tett lehetővé; vagy

d) részére a  Platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakban kevesebb, mint 30, áruértékesítés útján 
végzett Érintett tevékenységet tett lehetővé, és ezek kifizetett vagy jóváírt Ellenértékének teljes összege nem  
haladta meg a 2000 EUR-t.

C. Egyéb fogalmak
 1.  Szervezet: jogi személy vagy jogi konstrukció, különösen a  vállalat, gazdasági társulás, vagyonkezelői alap vagy 

alapítvány. Egy Szervezet akkor tekintendő egy másik Szervezet kapcsolt Szervezetének, ha az  egyik Szervezet 
a másik Szervezet ellenőrzése alatt áll, vagy ha a két Szervezet közös ellenőrzés alatt áll.
E rendelkezés alkalmazásában az  ellenőrzés magában foglalja a  Szervezetben gyakorolt szavazati jogoknak és 
a  Szervezet értékének több mint 50%-ával való közvetett vagy közvetlen rendelkezést is. Közvetett részvétel 
esetén a  másik Szervezet több mint 50%-os tulajdoni hányadával való rendelkezés követelményének teljesülését 
az egymást követő szinteken meglévő részesedések arányának szorzatával kell megállapítani. A szavazati jogok több 
mint 50%-ával rendelkező személy úgy tekintendő, mint amely a szavazati jogok 100%-ával rendelkezik.

 2.  Közigazgatási szerv: tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület kormánya, tagállam vagy egyéb 
joghatósággal rendelkező terület valamely politikai alegysége (amely lehet többek között állam, tartomány, megye 
vagy település), vagy teljes mértékben a tagállam, az egyéb joghatósággal rendelkező terület vagy az előzőekben 
említett egy vagy több (önmagában is közigazgatási szervnek minősülő) politikai egység tulajdonában álló hivatal 
vagy szerv.

 3.  Adóazonosító szám: egy tagállam által kiadott, az  adózó azonosítására szolgáló szám, vagy ennek funkcionális 
megfelelője.

 4.  HÉA azonosító szám: a hozzáadottérték-adó céljából nyilvántartásba vett adóalany vagy nem adóalany jogi személy 
azonosítására szolgáló egyedi azonosító szám.
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 5.  Elsődleges cím: az  a  cím, amely a  magánszemélynek minősülő Értékesítő elsődleges lakóhelyét, valamint 
a Szervezetnek minősülő Értékesítő bejegyzett székhelyét jelöli.

 6.  Adatszolgáltatási időszak: az a naptári év, amelyre vonatkozóan a III. pont alapján adatot szolgáltatnak.
 7.  Közvetített ingatlan: ugyanazon címen található, ugyanazon tulajdonos tulajdonában levő és valamely Platformon 

ugyanazon Értékesítő által bérlet céljából felkínált ingatlanegység.
 8.  Pénzforgalmi jelzőszám: az  Ellenérték kifizetésére, illetve jóváírására szolgáló bankszámlának vagy egyéb hasonló 

pénzforgalmi számlának a Platformüzemeltető rendelkezésére álló egyedi azonosító száma vagy hivatkozási száma.
 9.  Áru: bármely birtokba vehető dolog.

II. ÁTVILÁGÍTÁSI SZABÁLYOK

A. Az átvilágítás hatálya alá nem tartozó Értékesítők
Annak megállapítása céljából, hogy egy adott, Szervezetként eljáró Értékesítő az  I/B/4.  pont a) és b)  alpontjában 
meghatározott, Nem Jelentendő értékesítőnek minősül-e, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
a nyilvánosan hozzáférhető információkra vagy a Szervezetnek minősülő Értékesítő nyilatkozatára támaszkodhat.
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő I/B/4.  pont c) és d)  alpontja szerinti Nem 
Jelentendő értékesítőnek történő minősítésekor a rendelkezésére álló nyilvántartásait használhatja.

B. Az Értékesítőre vonatkozó információk beszerzése
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  magánszemélynek minősülő és a  Nem Jelentendő 

értékesítőnek nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az  Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az  azt kibocsátó tagállam, Adóazonosító szám 

hiányában az Értékesítő születési helye;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) születési dátum.

 2.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  Szervezetnek minősülő és Nem Jelentendő értékesítőnek 
nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az azt kibocsátó tagállam;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) cégnyilvántartási szám;
f ) az  állandó telephely (ha van ilyen) és a  helye szerinti tagállam feltüntetése, amelyen keresztül az  Európai 

Unióban az Érintett tevékenységeket végzik.
 3.  A  B/1. és B/2.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető nem köteles beszerezni 

a  B/1.  pont b)–e)  alpontjában, valamint a  B/2.  pont b)–f )  alpontjában említett információkat, ha az  Értékesítő 
azonosítása és adóügyi illetőségének megállapítása érdekében egy tagállam vagy az  Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott azonosítási szolgáltatáson keresztül történő közvetlen megerősítésre támaszkodik.

 4.  A  B/1.  pont c)  alpontjától, és a  B/2.  pont c) és e)  alpontjától eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőnek az  Adóazonosító vagy a  cégnyilvántartási számot az  alábbi esetekben nem szükséges 
beszereznie:
a) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam az  Értékesítő számára nem ad ki Adóazonosító vagy 

cégnyilvántartási számot;
b) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam nem írja elő az  Értékesítő számára kiadott Adóazonosító szám 

bekérését.

C. Az Értékesítőre vonatkozó információk ellenőrzése
 1.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az A. pont, a B/1. pont, a B/2. pont a)–e) alpontja és az E. pont 

alapján beszerzett információk megalapozottságát a  saját nyilvántartásaiban szereplő összes információ és 
dokumentum, valamint a  tagállamok vagy az  Európai Unió által ingyenesen, az  Adóazonosító szám, illetve  
a HÉA azonosító szám érvényességének megállapítása céljából rendelkezésre bocsátott bármely elektronikus felület 
használatával ellenőrzi.
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3. melléklet a 2022. évi XXXIX. törvényhez
5. melléklet a 2013. évi XXXVII. törvényhez

A Platformüzemeltetőkkel kapcsolatos átvilágítási és adatszolgáltatási szabályok

I. FOGALMAK

E törvény II/A. fejezete, valamint az 5. melléklet alkalmazásában:

A. Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetők
 1.  Platform: minden, a  felhasználók számára hozzáférhető szoftver (honlapok és azok részei is) és alkalmazás 

(beleértve a  mobilalkalmazásokat), amely lehetővé teszi az  Értékesítők számára a  többi felhasználóval történő 
kapcsolatfelvételt valamely Érintett tevékenység közvetlen vagy közvetett, a  felhasználók számára történő 
elvégzése céljából. Idetartozik az Érintett tevékenység Ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen 
megoldás is.
A Platform kifejezés nem foglalja magában azt a  szoftvert, amely az  Érintett tevékenységben történő bármilyen 
további közreműködés nélkül kizárólag az alábbi tevékenységek valamelyikét teszi lehetővé:
a) az Érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelése;
b) az Érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítése vagy hirdetése;
c) a felhasználók valamely Platformra történő átirányítása vagy áthelyezése.

 2.  Platformüzemeltető: az a Szervezet, amely az adott Platform vagy annak egy részének az Értékesítők rendelkezésére 
bocsátása céljából szerződést köt az Értékesítőkkel.

 3.  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltető: olyan Platformüzemeltető, amelynek a III/A.1–A.3. pontban 
meghatározott szabályokkal összhangban adatot kellene szolgáltatnia, de az  állami adó- és vámhatóság számára 
előzetesen, majd évente hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a  Platform teljes üzleti modellje olyan, hogy nem 
rendelkezik Jelentendő értékesítőkkel.

 4.  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető: az  Adatszolgáltatásra nem kötelezett platformüzemeltetők 
kivételével minden olyan Platformüzemeltető, amely az alábbi helyzetek valamelyikében van:
a) Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy, amennyiben az  ilyen Platformüzemeltető egyik 

tagállamban sem rendelkezik adóügyi illetőséggel, megfelel bármely alábbi feltételnek:
i.  Magyarország jogszabályainak megfelelően jegyezték be;
ii.  az üzletvezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetés helyét) Magyarországon található;
iii.  állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon, és nem Elismert nem uniós platformüzemeltető;

b) egyik tagállamban sem jegyezték be és nem rendelkezik adóügyi illetőséggel, üzletvezetési hellyel vagy 
állandó telephellyel, de lehetővé teszi valamely Érintett tevékenységnek a  Jelentendő értékesítő általi 
elvégzését, vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadását magában foglaló Érintett tevékenység 
végzését, és nem Elismert nem uniós platformüzemeltető.

 5.  Elismert nem uniós platformüzemeltető: olyan Platformüzemeltető, amely által elérhetővé tett minden Érintett 
tevékenység egyúttal Elismert érintett tevékenység is, és amely Elismert nem uniós adójogrendszerben (államban 
vagy területen) rendelkezik adóügyi illetőséggel, vagy ha az ilyen Platformüzemeltető nem valamely Elismert nem 
uniós adójogrendszerben (államban vagy területen) rendelkezik adóügyi illetőséggel, megfelel bármely alábbi 
feltételnek:
a) Elismert nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) jogszabályainak megfelelően jegyezték be; vagy
b) az  üzletvezetésének helye (ideértve a  tényleges üzletvezetés helyét) valamely Elismert nem uniós 

adójogrendszerben (államban vagy területen) található.
 6.  Elismert nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület): olyan nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület), amely 

a  nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) által közzétett jegyzékben adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozóként megjelölt valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával Hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti hatályos elismert megállapodást kötött.

 7.  Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert megállapodás: egy tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága és egy nem uniós adójogrendszer (állam vagy terület) közötti megállapodás, amely 
a  III/B.  pontban meghatározott információkkal egyenértékű információk automatikus cseréjét írja elő, ha ennek 
az egyenértékűséget az Európai Bizottság végrehajtási jogi aktussal megerősítette.
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 8.  Érintett tevékenység: az Ellenérték fejében végzett alábbi tevékenység:
a) ingatlan bérbeadása, beleértve a  lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és 

parkolóhelyet;
b) Személyi szolgáltatás;
c) Áruk értékesítése;
d) közlekedési eszköz bérbeadása.
A Platformüzemeltető vagy a  Platformüzemeltető kapcsolt Szervezete alkalmazottjaként eljáró Értékesítő által 
végzett tevékenység nem minősül Érintett tevékenységnek.

 9.  Elismert érintett tevékenység: minden Érintett tevékenység, amelyre kiterjed a  Hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti hatályos elismert megállapodás alapján végzett automatikus információcsere.

 10.  Ellenérték: az  Értékesítő számára az  Érintett tevékenységgel összefüggésben kifizetett vagy jóváírt, bármilyen, 
az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által levont vagy felszámított díj, jutalék, illetve adó nélküli 
ellentételezés, amelynek összegét a Platformüzemeltető ismeri vagy észszerűen ismerheti.

 11.  Személyi szolgáltatás: önállóan vagy valamely Szervezet nevében eljáró egy vagy több személy által végzett, idő- 
vagy feladatalapú munka, amelyet valamely felhasználó kérésére végeznek el online, vagy – miután a Platformon 
keresztül lehetővé tették – személyesen.

B. Jelentendő értékesítők
 1.  Értékesítő: a  Platform olyan – magánszemély vagy Szervezet – felhasználója, aki, vagy amely az  Adatszolgáltatási 

időszak során bármely időpontban regisztrált a Platformon, és amely az Érintett tevékenységet végzi.
 2.  Aktív értékesítő: olyan Értékesítő, amely az  Adatszolgáltatási időszakban Érintett tevékenységet végez, vagy 

amelynek az  Adatszolgáltatási időszakban az  Érintett tevékenységgel kapcsolatban Ellenértéket fizetnek ki vagy 
írnak jóvá.

 3.  Jelentendő értékesítő: a  Nem jelentendő értékesítőn kívül bármely Aktív értékesítő, amely valamely tagállamban 
illetőséggel rendelkezik, vagy valamely tagállamban található ingatlant ad bérbe.

 4.  Nem Jelentendő értékesítő: olyan Értékesítő, amely
a) Közigazgatási szerv;
b) olyan Szervezet, amelynek részvényeivel szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen kereskednek, vagy 

olyan Szervezet kapcsolt Szervezete, amelynek részvényeivel szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen 
kereskednek;

c) olyan Szervezet, amelynek a Platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakban több mint 2000, Közvetített 
ingatlanra vonatkozó ingatlan-bérbeadás útján végzett Érintett tevékenységet tett lehetővé; vagy

d) részére a  Platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakban kevesebb, mint 30, áruértékesítés útján 
végzett Érintett tevékenységet tett lehetővé, és ezek kifizetett vagy jóváírt Ellenértékének teljes összege nem  
haladta meg a 2000 EUR-t.

C. Egyéb fogalmak
 1.  Szervezet: jogi személy vagy jogi konstrukció, különösen a  vállalat, gazdasági társulás, vagyonkezelői alap vagy 

alapítvány. Egy Szervezet akkor tekintendő egy másik Szervezet kapcsolt Szervezetének, ha az  egyik Szervezet 
a másik Szervezet ellenőrzése alatt áll, vagy ha a két Szervezet közös ellenőrzés alatt áll.
E rendelkezés alkalmazásában az  ellenőrzés magában foglalja a  Szervezetben gyakorolt szavazati jogoknak és 
a  Szervezet értékének több mint 50%-ával való közvetett vagy közvetlen rendelkezést is. Közvetett részvétel 
esetén a  másik Szervezet több mint 50%-os tulajdoni hányadával való rendelkezés követelményének teljesülését 
az egymást követő szinteken meglévő részesedések arányának szorzatával kell megállapítani. A szavazati jogok több 
mint 50%-ával rendelkező személy úgy tekintendő, mint amely a szavazati jogok 100%-ával rendelkezik.

 2.  Közigazgatási szerv: tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület kormánya, tagállam vagy egyéb 
joghatósággal rendelkező terület valamely politikai alegysége (amely lehet többek között állam, tartomány, megye 
vagy település), vagy teljes mértékben a tagállam, az egyéb joghatósággal rendelkező terület vagy az előzőekben 
említett egy vagy több (önmagában is közigazgatási szervnek minősülő) politikai egység tulajdonában álló hivatal 
vagy szerv.

 3.  Adóazonosító szám: egy tagállam által kiadott, az  adózó azonosítására szolgáló szám, vagy ennek funkcionális 
megfelelője.

 4.  HÉA azonosító szám: a hozzáadottérték-adó céljából nyilvántartásba vett adóalany vagy nem adóalany jogi személy 
azonosítására szolgáló egyedi azonosító szám.
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 8.  Érintett tevékenység: az Ellenérték fejében végzett alábbi tevékenység:
a) ingatlan bérbeadása, beleértve a  lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és 

parkolóhelyet;
b) Személyi szolgáltatás;
c) Áruk értékesítése;
d) közlekedési eszköz bérbeadása.
A Platformüzemeltető vagy a  Platformüzemeltető kapcsolt Szervezete alkalmazottjaként eljáró Értékesítő által 
végzett tevékenység nem minősül Érintett tevékenységnek.

 9.  Elismert érintett tevékenység: minden Érintett tevékenység, amelyre kiterjed a  Hatáskörrel rendelkező hatóságok 
közötti hatályos elismert megállapodás alapján végzett automatikus információcsere.

 10.  Ellenérték: az  Értékesítő számára az  Érintett tevékenységgel összefüggésben kifizetett vagy jóváírt, bármilyen, 
az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által levont vagy felszámított díj, jutalék, illetve adó nélküli 
ellentételezés, amelynek összegét a Platformüzemeltető ismeri vagy észszerűen ismerheti.

 11.  Személyi szolgáltatás: önállóan vagy valamely Szervezet nevében eljáró egy vagy több személy által végzett, idő- 
vagy feladatalapú munka, amelyet valamely felhasználó kérésére végeznek el online, vagy – miután a Platformon 
keresztül lehetővé tették – személyesen.

B. Jelentendő értékesítők
 1.  Értékesítő: a  Platform olyan – magánszemély vagy Szervezet – felhasználója, aki, vagy amely az  Adatszolgáltatási 

időszak során bármely időpontban regisztrált a Platformon, és amely az Érintett tevékenységet végzi.
 2.  Aktív értékesítő: olyan Értékesítő, amely az  Adatszolgáltatási időszakban Érintett tevékenységet végez, vagy 

amelynek az  Adatszolgáltatási időszakban az  Érintett tevékenységgel kapcsolatban Ellenértéket fizetnek ki vagy 
írnak jóvá.

 3.  Jelentendő értékesítő: a  Nem jelentendő értékesítőn kívül bármely Aktív értékesítő, amely valamely tagállamban 
illetőséggel rendelkezik, vagy valamely tagállamban található ingatlant ad bérbe.

 4.  Nem Jelentendő értékesítő: olyan Értékesítő, amely
a) Közigazgatási szerv;
b) olyan Szervezet, amelynek részvényeivel szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen kereskednek, vagy 

olyan Szervezet kapcsolt Szervezete, amelynek részvényeivel szabályozott értékpapír-piacon rendszeresen 
kereskednek;

c) olyan Szervezet, amelynek a Platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakban több mint 2000, Közvetített 
ingatlanra vonatkozó ingatlan-bérbeadás útján végzett Érintett tevékenységet tett lehetővé; vagy

d) részére a  Platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakban kevesebb, mint 30, áruértékesítés útján 
végzett Érintett tevékenységet tett lehetővé, és ezek kifizetett vagy jóváírt Ellenértékének teljes összege nem  
haladta meg a 2000 EUR-t.

C. Egyéb fogalmak
 1.  Szervezet: jogi személy vagy jogi konstrukció, különösen a  vállalat, gazdasági társulás, vagyonkezelői alap vagy 

alapítvány. Egy Szervezet akkor tekintendő egy másik Szervezet kapcsolt Szervezetének, ha az  egyik Szervezet 
a másik Szervezet ellenőrzése alatt áll, vagy ha a két Szervezet közös ellenőrzés alatt áll.
E rendelkezés alkalmazásában az  ellenőrzés magában foglalja a  Szervezetben gyakorolt szavazati jogoknak és 
a  Szervezet értékének több mint 50%-ával való közvetett vagy közvetlen rendelkezést is. Közvetett részvétel 
esetén a  másik Szervezet több mint 50%-os tulajdoni hányadával való rendelkezés követelményének teljesülését 
az egymást követő szinteken meglévő részesedések arányának szorzatával kell megállapítani. A szavazati jogok több 
mint 50%-ával rendelkező személy úgy tekintendő, mint amely a szavazati jogok 100%-ával rendelkezik.

 2.  Közigazgatási szerv: tagállam vagy egyéb joghatósággal rendelkező terület kormánya, tagállam vagy egyéb 
joghatósággal rendelkező terület valamely politikai alegysége (amely lehet többek között állam, tartomány, megye 
vagy település), vagy teljes mértékben a tagállam, az egyéb joghatósággal rendelkező terület vagy az előzőekben 
említett egy vagy több (önmagában is közigazgatási szervnek minősülő) politikai egység tulajdonában álló hivatal 
vagy szerv.

 3.  Adóazonosító szám: egy tagállam által kiadott, az  adózó azonosítására szolgáló szám, vagy ennek funkcionális 
megfelelője.

 4.  HÉA azonosító szám: a hozzáadottérték-adó céljából nyilvántartásba vett adóalany vagy nem adóalany jogi személy 
azonosítására szolgáló egyedi azonosító szám.
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 5.  Elsődleges cím: az  a  cím, amely a  magánszemélynek minősülő Értékesítő elsődleges lakóhelyét, valamint 
a Szervezetnek minősülő Értékesítő bejegyzett székhelyét jelöli.

 6.  Adatszolgáltatási időszak: az a naptári év, amelyre vonatkozóan a III. pont alapján adatot szolgáltatnak.
 7.  Közvetített ingatlan: ugyanazon címen található, ugyanazon tulajdonos tulajdonában levő és valamely Platformon 

ugyanazon Értékesítő által bérlet céljából felkínált ingatlanegység.
 8.  Pénzforgalmi jelzőszám: az  Ellenérték kifizetésére, illetve jóváírására szolgáló bankszámlának vagy egyéb hasonló 

pénzforgalmi számlának a Platformüzemeltető rendelkezésére álló egyedi azonosító száma vagy hivatkozási száma.
 9.  Áru: bármely birtokba vehető dolog.

II. ÁTVILÁGÍTÁSI SZABÁLYOK

A. Az átvilágítás hatálya alá nem tartozó Értékesítők
Annak megállapítása céljából, hogy egy adott, Szervezetként eljáró Értékesítő az  I/B/4.  pont a) és b)  alpontjában 
meghatározott, Nem Jelentendő értékesítőnek minősül-e, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
a nyilvánosan hozzáférhető információkra vagy a Szervezetnek minősülő Értékesítő nyilatkozatára támaszkodhat.
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő I/B/4.  pont c) és d)  alpontja szerinti Nem 
Jelentendő értékesítőnek történő minősítésekor a rendelkezésére álló nyilvántartásait használhatja.

B. Az Értékesítőre vonatkozó információk beszerzése
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  magánszemélynek minősülő és a  Nem Jelentendő 

értékesítőnek nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az  Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az  azt kibocsátó tagállam, Adóazonosító szám 

hiányában az Értékesítő születési helye;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) születési dátum.

 2.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  Szervezetnek minősülő és Nem Jelentendő értékesítőnek 
nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az azt kibocsátó tagállam;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) cégnyilvántartási szám;
f ) az  állandó telephely (ha van ilyen) és a  helye szerinti tagállam feltüntetése, amelyen keresztül az  Európai 

Unióban az Érintett tevékenységeket végzik.
 3.  A  B/1. és B/2.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető nem köteles beszerezni 

a  B/1.  pont b)–e)  alpontjában, valamint a  B/2.  pont b)–f )  alpontjában említett információkat, ha az  Értékesítő 
azonosítása és adóügyi illetőségének megállapítása érdekében egy tagállam vagy az  Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott azonosítási szolgáltatáson keresztül történő közvetlen megerősítésre támaszkodik.

 4.  A  B/1.  pont c)  alpontjától, és a  B/2.  pont c) és e)  alpontjától eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőnek az  Adóazonosító vagy a  cégnyilvántartási számot az  alábbi esetekben nem szükséges 
beszereznie:
a) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam az  Értékesítő számára nem ad ki Adóazonosító vagy 

cégnyilvántartási számot;
b) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam nem írja elő az  Értékesítő számára kiadott Adóazonosító szám 

bekérését.

C. Az Értékesítőre vonatkozó információk ellenőrzése
 1.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az A. pont, a B/1. pont, a B/2. pont a)–e) alpontja és az E. pont 

alapján beszerzett információk megalapozottságát a  saját nyilvántartásaiban szereplő összes információ és 
dokumentum, valamint a  tagállamok vagy az  Európai Unió által ingyenesen, az  Adóazonosító szám, illetve  
a HÉA azonosító szám érvényességének megállapítása céljából rendelkezésre bocsátott bármely elektronikus felület 
használatával ellenőrzi.
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 5.  Elsődleges cím: az  a  cím, amely a  magánszemélynek minősülő Értékesítő elsődleges lakóhelyét, valamint 
a Szervezetnek minősülő Értékesítő bejegyzett székhelyét jelöli.

 6.  Adatszolgáltatási időszak: az a naptári év, amelyre vonatkozóan a III. pont alapján adatot szolgáltatnak.
 7.  Közvetített ingatlan: ugyanazon címen található, ugyanazon tulajdonos tulajdonában levő és valamely Platformon 

ugyanazon Értékesítő által bérlet céljából felkínált ingatlanegység.
 8.  Pénzforgalmi jelzőszám: az  Ellenérték kifizetésére, illetve jóváírására szolgáló bankszámlának vagy egyéb hasonló 

pénzforgalmi számlának a Platformüzemeltető rendelkezésére álló egyedi azonosító száma vagy hivatkozási száma.
 9.  Áru: bármely birtokba vehető dolog.

II. ÁTVILÁGÍTÁSI SZABÁLYOK

A. Az átvilágítás hatálya alá nem tartozó Értékesítők
Annak megállapítása céljából, hogy egy adott, Szervezetként eljáró Értékesítő az  I/B/4.  pont a) és b)  alpontjában 
meghatározott, Nem Jelentendő értékesítőnek minősül-e, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
a nyilvánosan hozzáférhető információkra vagy a Szervezetnek minősülő Értékesítő nyilatkozatára támaszkodhat.
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő I/B/4.  pont c) és d)  alpontja szerinti Nem 
Jelentendő értékesítőnek történő minősítésekor a rendelkezésére álló nyilvántartásait használhatja.

B. Az Értékesítőre vonatkozó információk beszerzése
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  magánszemélynek minősülő és a  Nem Jelentendő 

értékesítőnek nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az  Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az  azt kibocsátó tagállam, Adóazonosító szám 

hiányában az Értékesítő születési helye;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) születési dátum.

 2.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  Szervezetnek minősülő és Nem Jelentendő értékesítőnek 
nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az azt kibocsátó tagállam;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) cégnyilvántartási szám;
f ) az  állandó telephely (ha van ilyen) és a  helye szerinti tagállam feltüntetése, amelyen keresztül az  Európai 

Unióban az Érintett tevékenységeket végzik.
 3.  A  B/1. és B/2.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető nem köteles beszerezni 

a  B/1.  pont b)–e)  alpontjában, valamint a  B/2.  pont b)–f )  alpontjában említett információkat, ha az  Értékesítő 
azonosítása és adóügyi illetőségének megállapítása érdekében egy tagállam vagy az  Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott azonosítási szolgáltatáson keresztül történő közvetlen megerősítésre támaszkodik.

 4.  A  B/1.  pont c)  alpontjától, és a  B/2.  pont c) és e)  alpontjától eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőnek az  Adóazonosító vagy a  cégnyilvántartási számot az  alábbi esetekben nem szükséges 
beszereznie:
a) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam az  Értékesítő számára nem ad ki Adóazonosító vagy 

cégnyilvántartási számot;
b) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam nem írja elő az  Értékesítő számára kiadott Adóazonosító szám 

bekérését.

C. Az Értékesítőre vonatkozó információk ellenőrzése
 1.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az A. pont, a B/1. pont, a B/2. pont a)–e) alpontja és az E. pont 

alapján beszerzett információk megalapozottságát a  saját nyilvántartásaiban szereplő összes információ és 
dokumentum, valamint a  tagállamok vagy az  Európai Unió által ingyenesen, az  Adóazonosító szám, illetve  
a HÉA azonosító szám érvényességének megállapítása céljából rendelkezésre bocsátott bármely elektronikus felület 
használatával ellenőrzi.
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 2.  A  C/1.  ponttól eltérően az  átvilágítási eljárásoknak az  F/2.  pont értelmében történő végrehajtása céljából 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a rendelkezésére álló, elektronikusan kereshető nyilvántartások 
használatával állapíthatja meg az  A.  pont, a  B/1.  pont, a  B/2.  pont a)–e)  alpontja és az  E.  pont értelmében 
összegyűjtött információk megalapozottságát.

 3.  Az F/3. pont b) alpontjának alkalmazásában és a C/1. és a C/2. ponttól eltérően, ha az Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető okkal feltételezi, hogy a  B. vagy E.  pontban említett információk bármelyike egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által egy adott Értékesítőre vonatkozó megkeresésben szolgáltatott információ 
alapján pontatlan, akkor az  Értékesítőt helyesbítésre szólítja fel a  hibásnak talált információk vonatkozásában, 
és felszólítja, hogy megbízható és független forrásból származó igazoló dokumentumokat, adatokat vagy 
információkat nyújtson be, így többek között:
a) érvényes, hatóság által kiállított azonosító okmányt,
b) az adóügyi illetőséget igazoló érvényes dokumentumot.

D. Az Értékesítő illetősége szerinti tagállam meghatározása
 1.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az Értékesítőt az Elsődleges címe szerinti tagállamban tekinti 

illetőséggel rendelkezőnek. Ha az  Adóazonosító számot kibocsátó tagállam eltér az  Értékesítő Elsődleges címe 
szerinti tagállamtól, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítőt az  Adóazonosító számot 
kibocsátó tagállamban is illetőséggel rendelkezőnek tekinti. Ha az Értékesítő a B/2. pont f ) alpontjának megfelelően 
állandó telephelyről szolgáltatott információt, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítőt 
az állandó telephely tagállamában is illetőséggel rendelkezőnek tekinti.

 2.  A  D/1.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítőt minden olyan 
tagállamban illetőséggel rendelkezőnek tekinti, amelyre vonatkozóan egy tagállam vagy az Európai Unió a B/3. pont 
szerint, elektronikus azonosítási szolgáltatás révén megerősítéssel rendelkezik.

E. Bérbeadott ingatlannal kapcsolatos információk beszerzése
Ha egy adott Értékesítő ingatlan bérbeadását magában foglaló Érintett tevékenységet végez, az Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető beszerzi a Közvetített ingatlan címét, és ha rendelkezésre áll, helyrajzi számát vagy 
annak az  ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított megfelelőjét. Ha az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető egy Közvetített ingatlan bérbeadásával ugyanazon, Szervezetnek minősülő 
Értékesítő részére több mint 2000 Érintett tevékenységben működött közre, az  Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőnek olyan igazoló dokumentumot, adatot vagy információt kell beszereznie, amely alátámasztja, 
hogy a Közvetített ingatlan ugyanazon tulajdonos tulajdonában van.

F. Az átvilágítási eljárások határideje és érvényessége
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az  A–E.  pontban meghatározott átvilágítási eljárásokat 

az Adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégeznie.
 2.  Az  F/1.  ponttól eltérően, az  olyan Értékesítőkre vonatkozóan, amelyek 2023. január 1-jén vagy az  adott Szervezet 

Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetővé válásakor már regisztráltak a  platformon, az  A–E.  pontban 
foglalt átvilágítási eljárásokat az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőre vonatkozó második 
Adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

 3.  Az  F/1.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  korábbi Adatszolgáltatási 
időszakokban elvégzett átvilágítási eljárásokra támaszkodhat, feltéve, hogy:
a) az  Értékesítőre vonatkozó, a  B/1. és B/2.  pontban előírt információkat az  utóbbi 36 hónapban szerezték és 

ellenőrizték, vagy erősítették meg; valamint
b) az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek nincs oka feltételezni, hogy az  A., B. és E.  pont 

alapján beszerzett információk nem megalapozottak vagy hibásak.

G. Az átvilágítási eljárások kizárólag Aktív értékesítőkre történő alkalmazása
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető választása alapján az A–F. pont szerinti átvilágítási eljárásokat 
kizárólag az Aktív értékesítők esetében folytatja le.
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H. Az átvilágítási eljárások harmadik felek általi lefolytatása
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  II.  pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség 

teljesítése céljából harmadik felet vehet igénybe azzal, hogy az  átvilágítási kötelezettség továbbra is 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

 2.  Ha a  H/1.  pontban meghatározottak szerint ugyanazon platform tekintetében az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető nevében egy Platformüzemeltető teljesíti az  átvilágítási kötelezettségeket, 
ez  a  Platformüzemeltető az  átvilágítási eljárást a  II.  pontban meghatározottak szerint folytatja le. Az  átvilágítási 
kötelezettség ebben az esetben is az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

III. ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK

A. Az adatszolgáltatás határideje és módja
 1.  Az  I/A/4.  pont a)  alpontja szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra 

vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig 
bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
ugyanazon információt egy másik Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető már bejelentette.

 2.  Az I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az Értékesítő Jelentendő értékesítőként 
történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak 
a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető mentesül 
az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy ugyanazon információt egy másik 
Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető egy másik tagállamban már bejelentette.

 3.  Az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő 
minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban 
meghatározott információkat.

 4.  A  3.  ponttól eltérően az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül a  III/B. pontban meghatározott információk benyújtása alól azon Elismert 
érintett tevékenységek tekintetében, amelyek olyan, a Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert 
megállapodás hatálya alá tartoznak, amely előírja az  egyenértékű információk Magyarországon illetőséggel 
rendelkező, Jelentendő értékesítőkre vonatkozó automatikus cseréjét.

 5.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető átadja a B/2. és a B/3. pontban meghatározott információkat 
a  Jelentendő értékesítőnek. Az  átadás határideje az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének 
naptári évét követő év január 31-e.

 6.  A  fiat pénzben kifizetett vagy jóváírt Ellenértékre vonatkozó információkat abban a  pénznemben kell feltüntetni, 
amelyben a  kifizetésre vagy jóváírásra sor került. Ha az  Ellenértéket fiat pénztől eltérő formában fizették ki vagy 
írták jóvá, azt forintban kell feltüntetni, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által meghatározott, 
következetesen alkalmazott átváltási módszer alapján.

 7.  Az  Ellenértékkel és egyéb összegekkel kapcsolatos információkat az  Adatszolgáltatási időszak azon negyedévére 
vonatkozóan kell szolgáltatni, amelyben az Ellenértéket kifizették vagy jóváírták.

B. Az adatszolgáltatás tartalma
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  következő információt jelenti be az  állami adó- és 
vámhatósághoz:

 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma 
és a  IV/F/4.  pont szerint hozzárendelt egyedi azonosító száma, továbbá a  platform(ok) neve(i), amely(ek)re 
vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető adatot szolgáltat.

 2.  Az ingatlan-bérbeadástól eltérő Érintett tevékenységet folytató Jelentendő értékesítő esetében:
a) a II/B. pont alapján bekérendő információk;
b) a  Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), 

kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő II/D.  pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közzétette, hogy nem szándékozik a Pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;
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 5.  Elsődleges cím: az  a  cím, amely a  magánszemélynek minősülő Értékesítő elsődleges lakóhelyét, valamint 
a Szervezetnek minősülő Értékesítő bejegyzett székhelyét jelöli.

 6.  Adatszolgáltatási időszak: az a naptári év, amelyre vonatkozóan a III. pont alapján adatot szolgáltatnak.
 7.  Közvetített ingatlan: ugyanazon címen található, ugyanazon tulajdonos tulajdonában levő és valamely Platformon 

ugyanazon Értékesítő által bérlet céljából felkínált ingatlanegység.
 8.  Pénzforgalmi jelzőszám: az  Ellenérték kifizetésére, illetve jóváírására szolgáló bankszámlának vagy egyéb hasonló 

pénzforgalmi számlának a Platformüzemeltető rendelkezésére álló egyedi azonosító száma vagy hivatkozási száma.
 9.  Áru: bármely birtokba vehető dolog.

II. ÁTVILÁGÍTÁSI SZABÁLYOK

A. Az átvilágítás hatálya alá nem tartozó Értékesítők
Annak megállapítása céljából, hogy egy adott, Szervezetként eljáró Értékesítő az  I/B/4.  pont a) és b)  alpontjában 
meghatározott, Nem Jelentendő értékesítőnek minősül-e, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
a nyilvánosan hozzáférhető információkra vagy a Szervezetnek minősülő Értékesítő nyilatkozatára támaszkodhat.
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítő I/B/4.  pont c) és d)  alpontja szerinti Nem 
Jelentendő értékesítőnek történő minősítésekor a rendelkezésére álló nyilvántartásait használhatja.

B. Az Értékesítőre vonatkozó információk beszerzése
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  magánszemélynek minősülő és a  Nem Jelentendő 

értékesítőnek nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az  Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az  azt kibocsátó tagállam, Adóazonosító szám 

hiányában az Értékesítő születési helye;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) születési dátum.

 2.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  Szervezetnek minősülő és Nem Jelentendő értékesítőnek 
nem minősülő Értékesítő esetében az alábbi információkat szerzi be:
a) név;
b) Elsődleges cím;
c) az Értékesítő részére kiadott bármilyen Adóazonosító szám, az azt kibocsátó tagállam;
d) az Értékesítő HÉA azonosító száma (ha az rendelkezésre áll);
e) cégnyilvántartási szám;
f ) az  állandó telephely (ha van ilyen) és a  helye szerinti tagállam feltüntetése, amelyen keresztül az  Európai 

Unióban az Érintett tevékenységeket végzik.
 3.  A  B/1. és B/2.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető nem köteles beszerezni 

a  B/1.  pont b)–e)  alpontjában, valamint a  B/2.  pont b)–f )  alpontjában említett információkat, ha az  Értékesítő 
azonosítása és adóügyi illetőségének megállapítása érdekében egy tagállam vagy az  Európai Unió által 
rendelkezésre bocsátott azonosítási szolgáltatáson keresztül történő közvetlen megerősítésre támaszkodik.

 4.  A  B/1.  pont c)  alpontjától, és a  B/2.  pont c) és e)  alpontjától eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőnek az  Adóazonosító vagy a  cégnyilvántartási számot az  alábbi esetekben nem szükséges 
beszereznie:
a) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam az  Értékesítő számára nem ad ki Adóazonosító vagy 

cégnyilvántartási számot;
b) az  Értékesítő illetősége szerinti tagállam nem írja elő az  Értékesítő számára kiadott Adóazonosító szám 

bekérését.

C. Az Értékesítőre vonatkozó információk ellenőrzése
 1.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az A. pont, a B/1. pont, a B/2. pont a)–e) alpontja és az E. pont 

alapján beszerzett információk megalapozottságát a  saját nyilvántartásaiban szereplő összes információ és 
dokumentum, valamint a  tagállamok vagy az  Európai Unió által ingyenesen, az  Adóazonosító szám, illetve  
a HÉA azonosító szám érvényességének megállapítása céljából rendelkezésre bocsátott bármely elektronikus felület 
használatával ellenőrzi.
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 2.  A  C/1.  ponttól eltérően az  átvilágítási eljárásoknak az  F/2.  pont értelmében történő végrehajtása céljából 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a rendelkezésére álló, elektronikusan kereshető nyilvántartások 
használatával állapíthatja meg az  A.  pont, a  B/1.  pont, a  B/2.  pont a)–e)  alpontja és az  E.  pont értelmében 
összegyűjtött információk megalapozottságát.

 3.  Az F/3. pont b) alpontjának alkalmazásában és a C/1. és a C/2. ponttól eltérően, ha az Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető okkal feltételezi, hogy a  B. vagy E.  pontban említett információk bármelyike egy tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatósága által egy adott Értékesítőre vonatkozó megkeresésben szolgáltatott információ 
alapján pontatlan, akkor az  Értékesítőt helyesbítésre szólítja fel a  hibásnak talált információk vonatkozásában, 
és felszólítja, hogy megbízható és független forrásból származó igazoló dokumentumokat, adatokat vagy 
információkat nyújtson be, így többek között:
a) érvényes, hatóság által kiállított azonosító okmányt,
b) az adóügyi illetőséget igazoló érvényes dokumentumot.

D. Az Értékesítő illetősége szerinti tagállam meghatározása
 1.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az Értékesítőt az Elsődleges címe szerinti tagállamban tekinti 

illetőséggel rendelkezőnek. Ha az  Adóazonosító számot kibocsátó tagállam eltér az  Értékesítő Elsődleges címe 
szerinti tagállamtól, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítőt az  Adóazonosító számot 
kibocsátó tagállamban is illetőséggel rendelkezőnek tekinti. Ha az Értékesítő a B/2. pont f ) alpontjának megfelelően 
állandó telephelyről szolgáltatott információt, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítőt 
az állandó telephely tagállamában is illetőséggel rendelkezőnek tekinti.

 2.  A  D/1.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Értékesítőt minden olyan 
tagállamban illetőséggel rendelkezőnek tekinti, amelyre vonatkozóan egy tagállam vagy az Európai Unió a B/3. pont 
szerint, elektronikus azonosítási szolgáltatás révén megerősítéssel rendelkezik.

E. Bérbeadott ingatlannal kapcsolatos információk beszerzése
Ha egy adott Értékesítő ingatlan bérbeadását magában foglaló Érintett tevékenységet végez, az Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető beszerzi a Közvetített ingatlan címét, és ha rendelkezésre áll, helyrajzi számát vagy 
annak az  ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított megfelelőjét. Ha az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető egy Közvetített ingatlan bérbeadásával ugyanazon, Szervezetnek minősülő 
Értékesítő részére több mint 2000 Érintett tevékenységben működött közre, az  Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltetőnek olyan igazoló dokumentumot, adatot vagy információt kell beszereznie, amely alátámasztja, 
hogy a Közvetített ingatlan ugyanazon tulajdonos tulajdonában van.

F. Az átvilágítási eljárások határideje és érvényessége
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek az  A–E.  pontban meghatározott átvilágítási eljárásokat 

az Adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégeznie.
 2.  Az  F/1.  ponttól eltérően, az  olyan Értékesítőkre vonatkozóan, amelyek 2023. január 1-jén vagy az  adott Szervezet 

Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetővé válásakor már regisztráltak a  platformon, az  A–E.  pontban 
foglalt átvilágítási eljárásokat az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőre vonatkozó második 
Adatszolgáltatási időszak december 31-ig kell elvégezni.

 3.  Az  F/1.  ponttól eltérően az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  korábbi Adatszolgáltatási 
időszakokban elvégzett átvilágítási eljárásokra támaszkodhat, feltéve, hogy:
a) az  Értékesítőre vonatkozó, a  B/1. és B/2.  pontban előírt információkat az  utóbbi 36 hónapban szerezték és 

ellenőrizték, vagy erősítették meg; valamint
b) az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek nincs oka feltételezni, hogy az  A., B. és E.  pont 

alapján beszerzett információk nem megalapozottak vagy hibásak.

G. Az átvilágítási eljárások kizárólag Aktív értékesítőkre történő alkalmazása
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető választása alapján az A–F. pont szerinti átvilágítási eljárásokat 
kizárólag az Aktív értékesítők esetében folytatja le.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 180. szám 7391

 2.  A  C/1.  ponttól eltérően az  átvilágítási eljárásoknak az  F/2.  pont értelmében történő végrehajtása céljából 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a rendelkezésére álló, elektronikusan kereshető nyilvántartások 
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hatáskörrel rendelkező hatósága által egy adott Értékesítőre vonatkozó megkeresésben szolgáltatott információ 
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Ha egy adott Értékesítő ingatlan bérbeadását magában foglaló Érintett tevékenységet végez, az Adatszolgáltatásra 
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a) az  Értékesítőre vonatkozó, a  B/1. és B/2.  pontban előírt információkat az  utóbbi 36 hónapban szerezték és 

ellenőrizték, vagy erősítették meg; valamint
b) az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőnek nincs oka feltételezni, hogy az  A., B. és E.  pont 

alapján beszerzett információk nem megalapozottak vagy hibásak.
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H. Az átvilágítási eljárások harmadik felek általi lefolytatása
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  II.  pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség 

teljesítése céljából harmadik felet vehet igénybe azzal, hogy az  átvilágítási kötelezettség továbbra is 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

 2.  Ha a  H/1.  pontban meghatározottak szerint ugyanazon platform tekintetében az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető nevében egy Platformüzemeltető teljesíti az  átvilágítási kötelezettségeket, 
ez  a  Platformüzemeltető az  átvilágítási eljárást a  II.  pontban meghatározottak szerint folytatja le. Az  átvilágítási 
kötelezettség ebben az esetben is az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

III. ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK

A. Az adatszolgáltatás határideje és módja
 1.  Az  I/A/4.  pont a)  alpontja szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra 

vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig 
bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
ugyanazon információt egy másik Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető már bejelentette.

 2.  Az I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az Értékesítő Jelentendő értékesítőként 
történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak 
a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető mentesül 
az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy ugyanazon információt egy másik 
Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető egy másik tagállamban már bejelentette.

 3.  Az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő 
minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban 
meghatározott információkat.

 4.  A  3.  ponttól eltérően az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül a  III/B. pontban meghatározott információk benyújtása alól azon Elismert 
érintett tevékenységek tekintetében, amelyek olyan, a Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert 
megállapodás hatálya alá tartoznak, amely előírja az  egyenértékű információk Magyarországon illetőséggel 
rendelkező, Jelentendő értékesítőkre vonatkozó automatikus cseréjét.

 5.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető átadja a B/2. és a B/3. pontban meghatározott információkat 
a  Jelentendő értékesítőnek. Az  átadás határideje az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének 
naptári évét követő év január 31-e.

 6.  A  fiat pénzben kifizetett vagy jóváírt Ellenértékre vonatkozó információkat abban a  pénznemben kell feltüntetni, 
amelyben a  kifizetésre vagy jóváírásra sor került. Ha az  Ellenértéket fiat pénztől eltérő formában fizették ki vagy 
írták jóvá, azt forintban kell feltüntetni, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által meghatározott, 
következetesen alkalmazott átváltási módszer alapján.

 7.  Az  Ellenértékkel és egyéb összegekkel kapcsolatos információkat az  Adatszolgáltatási időszak azon negyedévére 
vonatkozóan kell szolgáltatni, amelyben az Ellenértéket kifizették vagy jóváírták.

B. Az adatszolgáltatás tartalma
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  következő információt jelenti be az  állami adó- és 
vámhatósághoz:

 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma 
és a  IV/F/4.  pont szerint hozzárendelt egyedi azonosító száma, továbbá a  platform(ok) neve(i), amely(ek)re 
vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető adatot szolgáltat.

 2.  Az ingatlan-bérbeadástól eltérő Érintett tevékenységet folytató Jelentendő értékesítő esetében:
a) a II/B. pont alapján bekérendő információk;
b) a  Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), 

kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő II/D.  pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közzétette, hogy nem szándékozik a Pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1569
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H. Az átvilágítási eljárások harmadik felek általi lefolytatása
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  II.  pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség 

teljesítése céljából harmadik felet vehet igénybe azzal, hogy az  átvilágítási kötelezettség továbbra is 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

 2.  Ha a  H/1.  pontban meghatározottak szerint ugyanazon platform tekintetében az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető nevében egy Platformüzemeltető teljesíti az  átvilágítási kötelezettségeket, 
ez  a  Platformüzemeltető az  átvilágítási eljárást a  II.  pontban meghatározottak szerint folytatja le. Az  átvilágítási 
kötelezettség ebben az esetben is az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

III. ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK

A. Az adatszolgáltatás határideje és módja
 1.  Az  I/A/4.  pont a)  alpontja szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra 

vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig 
bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
ugyanazon információt egy másik Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető már bejelentette.

 2.  Az I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az Értékesítő Jelentendő értékesítőként 
történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak 
a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető mentesül 
az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy ugyanazon információt egy másik 
Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető egy másik tagállamban már bejelentette.

 3.  Az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő 
minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban 
meghatározott információkat.

 4.  A  3.  ponttól eltérően az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül a  III/B. pontban meghatározott információk benyújtása alól azon Elismert 
érintett tevékenységek tekintetében, amelyek olyan, a Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert 
megállapodás hatálya alá tartoznak, amely előírja az  egyenértékű információk Magyarországon illetőséggel 
rendelkező, Jelentendő értékesítőkre vonatkozó automatikus cseréjét.

 5.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető átadja a B/2. és a B/3. pontban meghatározott információkat 
a  Jelentendő értékesítőnek. Az  átadás határideje az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének 
naptári évét követő év január 31-e.

 6.  A  fiat pénzben kifizetett vagy jóváírt Ellenértékre vonatkozó információkat abban a  pénznemben kell feltüntetni, 
amelyben a  kifizetésre vagy jóváírásra sor került. Ha az  Ellenértéket fiat pénztől eltérő formában fizették ki vagy 
írták jóvá, azt forintban kell feltüntetni, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által meghatározott, 
következetesen alkalmazott átváltási módszer alapján.

 7.  Az  Ellenértékkel és egyéb összegekkel kapcsolatos információkat az  Adatszolgáltatási időszak azon negyedévére 
vonatkozóan kell szolgáltatni, amelyben az Ellenértéket kifizették vagy jóváírták.

B. Az adatszolgáltatás tartalma
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  következő információt jelenti be az  állami adó- és 
vámhatósághoz:

 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma 
és a  IV/F/4.  pont szerint hozzárendelt egyedi azonosító száma, továbbá a  platform(ok) neve(i), amely(ek)re 
vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető adatot szolgáltat.

 2.  Az ingatlan-bérbeadástól eltérő Érintett tevékenységet folytató Jelentendő értékesítő esetében:
a) a II/B. pont alapján bekérendő információk;
b) a  Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), 

kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő II/D.  pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közzétette, hogy nem szándékozik a Pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;
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c) az  Ellenérték kifizetésére vagy jóváírására szolgáló pénzügyi számla tulajdonosának neve, ha ez  eltér 
a  Jelentendő értékesítőtől, (ha az  az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), 
valamint az  adott számlatulajdonossal kapcsolatban az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
rendelkezésére álló bármilyen egyéb pénzügyi azonosító adat;

d) azon tagállamok, amelyekben a Jelentendő értékesítő a II/D. pont alapján illetőséggel rendelkezik;
e) negyedéves bontásban az  Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték összege és azon 

Érintett tevékenységek száma, amelyek tekintetében az Ellenértéket kifizették vagy jóváírták;
f ) negyedéves bontásban az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 

által levont vagy felszámított díjak, jutalékok, illetve adók összege.
 3.  Az ingatlan bérbeadását is tartalmazó Érintett tevékenységet folytató Jelentendő értékesítő esetében:

a) a III/B/2. pont a)–d) alpontjai alapján bekérendő információk;
b) a  Közvetített ingatlan II/E.  pont alapján meghatározott címe, valamint ha rendelkezésre áll, helyrajzi száma 

vagy annak az ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított megfelelője;
c) negyedéves bontásban az  Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték összege és 

a Közvetített ingatlan kapcsán nyújtott Érintett tevékenységek száma;
d) negyedéves bontásban az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 

által levont vagy felszámított díjak, jutalékok, illetve adók összege;
e) ha rendelkezésre áll, a  Közvetített ingatlan bérbeadással érintett napjainak száma és a  Közvetített ingatlan 

típusa.
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 (4) Az Exim tv. 7. § (5) bekezdésétől eltérően
a) az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák állománya,
b) a MEHIB által az  állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási kötelezettségek és 

viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állománya
a tárgyév utolsó napján nem haladhatják meg a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben felső 
határként meghatározott összegeket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelete
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján a  60.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott rendszámtáblát ad ki azon közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, amelyek 
jogszabály szerint ilyen rendszámtábla használatára kötelezettek.”

3. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai 
alkalmazások közbeiktatásával vagy egyéb kommunikációs csatornán, ellenérték fejében vagy ingyenesen – 
közvetítő és szervező szolgálat;”
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H. Az átvilágítási eljárások harmadik felek általi lefolytatása
 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  II.  pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség 

teljesítése céljából harmadik felet vehet igénybe azzal, hogy az  átvilágítási kötelezettség továbbra is 
az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

 2.  Ha a  H/1.  pontban meghatározottak szerint ugyanazon platform tekintetében az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető nevében egy Platformüzemeltető teljesíti az  átvilágítási kötelezettségeket, 
ez  a  Platformüzemeltető az  átvilágítási eljárást a  II.  pontban meghatározottak szerint folytatja le. Az  átvilágítási 
kötelezettség ebben az esetben is az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetőt terheli.

III. ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK

A. Az adatszolgáltatás határideje és módja
 1.  Az  I/A/4.  pont a)  alpontja szerinti Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra 

vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig 
bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
ugyanazon információt egy másik Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető már bejelentette.

 2.  Az I/A/4. pont a) alpontjában szereplő feltételek egyikének megfelelő, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető az Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az Értékesítő Jelentendő értékesítőként 
történő minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak 
a  III/B.  pontban meghatározott információkat. Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető mentesül 
az  információ bejelentésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy ugyanazon információt egy másik 
Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető egy másik tagállamban már bejelentette.

 3.  Az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra kötelezett 
platformüzemeltető az  Adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő 
minősítésének naptári évét követő év január 31-éig bejelenti az  állami adó- és vámhatóságnak a  III/B.  pontban 
meghatározott információkat.

 4.  A  3.  ponttól eltérően az  I/A/4.  pont b)  alpontjában meghatározott, Magyarországot választó Adatszolgáltatásra 
kötelezett platformüzemeltető mentesül a  III/B. pontban meghatározott információk benyújtása alól azon Elismert 
érintett tevékenységek tekintetében, amelyek olyan, a Hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti hatályos elismert 
megállapodás hatálya alá tartoznak, amely előírja az  egyenértékű információk Magyarországon illetőséggel 
rendelkező, Jelentendő értékesítőkre vonatkozó automatikus cseréjét.

 5.  Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető átadja a B/2. és a B/3. pontban meghatározott információkat 
a  Jelentendő értékesítőnek. Az  átadás határideje az  Értékesítő Jelentendő értékesítőként történő minősítésének 
naptári évét követő év január 31-e.

 6.  A  fiat pénzben kifizetett vagy jóváírt Ellenértékre vonatkozó információkat abban a  pénznemben kell feltüntetni, 
amelyben a  kifizetésre vagy jóváírásra sor került. Ha az  Ellenértéket fiat pénztől eltérő formában fizették ki vagy 
írták jóvá, azt forintban kell feltüntetni, az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető által meghatározott, 
következetesen alkalmazott átváltási módszer alapján.

 7.  Az  Ellenértékkel és egyéb összegekkel kapcsolatos információkat az  Adatszolgáltatási időszak azon negyedévére 
vonatkozóan kell szolgáltatni, amelyben az Ellenértéket kifizették vagy jóváírták.

B. Az adatszolgáltatás tartalma
Az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető a  következő információt jelenti be az  állami adó- és 
vámhatósághoz:

 1.  Az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető neve, bejegyzett székhelyének címe, Adóazonosító száma 
és a  IV/F/4.  pont szerint hozzárendelt egyedi azonosító száma, továbbá a  platform(ok) neve(i), amely(ek)re 
vonatkozóan az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető adatot szolgáltat.

 2.  Az ingatlan-bérbeadástól eltérő Érintett tevékenységet folytató Jelentendő értékesítő esetében:
a) a II/B. pont alapján bekérendő információk;
b) a  Pénzforgalmi jelzőszám (ha az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), 

kivéve, ha a  Jelentendő értékesítő II/D.  pont alapján meghatározott illetősége szerinti tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága közzétette, hogy nem szándékozik a Pénzforgalmi jelzőszámot erre a célra felhasználni;
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c) az  Ellenérték kifizetésére vagy jóváírására szolgáló pénzügyi számla tulajdonosának neve, ha ez  eltér 
a  Jelentendő értékesítőtől, (ha az  az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető rendelkezésére áll), 
valamint az  adott számlatulajdonossal kapcsolatban az  Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 
rendelkezésére álló bármilyen egyéb pénzügyi azonosító adat;

d) azon tagállamok, amelyekben a Jelentendő értékesítő a II/D. pont alapján illetőséggel rendelkezik;
e) negyedéves bontásban az  Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték összege és azon 

Érintett tevékenységek száma, amelyek tekintetében az Ellenértéket kifizették vagy jóváírták;
f ) negyedéves bontásban az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 

által levont vagy felszámított díjak, jutalékok, illetve adók összege.
 3.  Az ingatlan bérbeadását is tartalmazó Érintett tevékenységet folytató Jelentendő értékesítő esetében:

a) a III/B/2. pont a)–d) alpontjai alapján bekérendő információk;
b) a  Közvetített ingatlan II/E.  pont alapján meghatározott címe, valamint ha rendelkezésre áll, helyrajzi száma 

vagy annak az ingatlan helye szerinti tagállam nemzeti joga által megállapított megfelelője;
c) negyedéves bontásban az  Adatszolgáltatási időszakban kifizetett vagy jóváírt Ellenérték összege és 

a Közvetített ingatlan kapcsán nyújtott Érintett tevékenységek száma;
d) negyedéves bontásban az Adatszolgáltatási időszakban az Adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltető 

által levont vagy felszámított díjak, jutalékok, illetve adók összege;
e) ha rendelkezésre áll, a  Közvetített ingatlan bérbeadással érintett napjainak száma és a  Közvetített ingatlan 

típusa.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 393/2022. (X. 19.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

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. §  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 a  Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvényt 
(a továbbiakban: Exim tv.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az  Exim tv. 1.  § (5)  bekezdésétől eltérően a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: Eximbank) az Exim tv.  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenységeket export- és 
importügyletekre, beszállítói ügyletekre, exportcélú befektetésekre, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, illetve 
a  belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet leányvállalata nemzetközi versenyképességet javító befektetéseire, 
beruházásaira, forgóeszközigényeire, nemzetközi segélyügyletekre, a  magyar befektetők külföldi befektetéseire, 
külföldiek magyarországi beruházásaira vonatkozóan, továbbá a Kormány egyedi döntése alapján egyéb célokból 
jogosult végezni.

 (2) Az  Exim tv. 2.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Eximbank a  beszállítói ügyletekhez, az  exportcélú befektetésekhez, 
a  belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, illetve a  belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet leányvállalata 
nemzetközi versenyképességet javító befektetéseihez, beruházásaihoz, forgóeszközigényeihez, a  nemzetközi 
segélyügyletekhez, a  magyar befektetők külföldi befektetéseihez, az  exporthoz, az  importhoz, a  Magyarországon 
megvalósuló külföldi beruházásokhoz, az  előbbiekhez, illetve az ezek érdekében létrejött jogviszonyokhoz 
kapcsolódóan, továbbá a  Kormány egyedi döntése alapján egyéb célokból az  alábbi pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi:
a) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
b) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
c) valutával, devizával – ide nem értve a  pénzváltási tevékenységet –, váltóval, illetve csekkel saját számlára 

vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
d) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 5.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában 
meghatározott tevékenység a Bszt. 6. §-ában meghatározott pénzügyi eszköz tekintetében;

e) hitelreferencia-szolgáltatás;
f ) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
g) kizárólag a tevékenységéhez szükséges forrásszerzés céljából:

ga) betétek gyűjtése bankközi piacon bel- és külföldi, a  Bszt. 48.  § (1)  bekezdése szerinti szakmai 
ügyféltől és a  Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaságtól 
(a továbbiakban: MEHIB),

gb) kötvények kibocsátása;
h) követelésvásárlás;
i) kezesség- és garanciavállaláshoz kapcsolódóan pénzügyi szolgáltatás közvetítése.

 (3) Az  Exim tv. 4.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Eximbank pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, valamint kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatási tevékenységet más jogi személy útján nem jogosult végezni.
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 (4) Az Exim tv. 7. § (5) bekezdésétől eltérően
a) az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák állománya,
b) a MEHIB által az  állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási kötelezettségek és 

viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állománya
a tárgyév utolsó napján nem haladhatják meg a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben felső 
határként meghatározott összegeket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelete
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján a  60.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott rendszámtáblát ad ki azon közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, amelyek 
jogszabály szerint ilyen rendszámtábla használatára kötelezettek.”

3. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai 
alkalmazások közbeiktatásával vagy egyéb kommunikációs csatornán, ellenérték fejében vagy ingyenesen – 
közvetítő és szervező szolgálat;”
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 (4) Az Exim tv. 7. § (5) bekezdésétől eltérően
a) az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák állománya,
b) a MEHIB által az  állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási kötelezettségek és 

viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állománya
a tárgyév utolsó napján nem haladhatják meg a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben felső 
határként meghatározott összegeket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelete
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján a  60.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott rendszámtáblát ad ki azon közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, amelyek 
jogszabály szerint ilyen rendszámtábla használatára kötelezettek.”

3. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai 
alkalmazások közbeiktatásával vagy egyéb kommunikációs csatornán, ellenérték fejében vagy ingyenesen – 
közvetítő és szervező szolgálat;”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 412/2022. (X. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint 
a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló  
435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Eximbank a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kereskedelmi garanciát vállalhat továbbá
a) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott feltételekkel,
b) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban vagy
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban is.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (4) Az Exim tv. 7. § (5) bekezdésétől eltérően
a) az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák állománya,
b) a MEHIB által az  állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási kötelezettségek és 

viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állománya
a tárgyév utolsó napján nem haladhatják meg a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben felső 
határként meghatározott összegeket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelete
egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közlekedési igazgatási hatóság a  közlekedési hatóság által kiállított igazolás alapján a  60.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában meghatározott rendszámtáblát ad ki azon közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, amelyek 
jogszabály szerint ilyen rendszámtábla használatára kötelezettek.”

3. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló  
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai 
alkalmazások közbeiktatásával vagy egyéb kommunikációs csatornán, ellenérték fejében vagy ingyenesen – 
közvetítő és szervező szolgálat;”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 412/2022. (X. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint 
a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló  
435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Eximbank a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kereskedelmi garanciát vállalhat továbbá
a) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott feltételekkel,
b) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban vagy
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban is.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti KKV-nak minősülő adós részére 
a  hitelező által üzletszerűen nyújtott állami támogatással nem érintett, változó kamatozású, forint alapú hitel- és 
kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) esetén – ide nem értve 
a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződést – 2022. november 15-től 2023. június 30-ig
a) a 2022. november 15. napját követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes kamatlábat úgy kell 

megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,
b) a 2022. november 15. napját megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy 

kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke
a 2022. június 28. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.

 (2) A  tőke- és kamattartozást nem lehet az  (1)  bekezdésben megjelölt időszakban nem teljesített kamat összegével 
megnövelni.

 (3) A hitelező az (1) bekezdés szerinti kamatláb változásáról
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. november 15-ig
tájékoztatja az adóst.

 (4) A  módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a  korábbi közjegyzői okirat a  szerződés módosult 
tartalmának keretei között érvényes.

 (5) Az  (1) és (2)  bekezdést a  nem csoportbeli pénzügyi vállalkozás hitelező részére az  (1)  bekezdés szerinti szerződés 
finanszírozására nyújtott refinanszírozási kölcsön- és hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

2. §  Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  hitelező által alkalmazandó,  
az 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
[E rendelet alapján]
„d) az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott 
beruházási,
e) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási,
f ) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
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közleménye (a  továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszában, valamint az  Európai Bizottság vonatkozó támogatási 
programot jóváhagyó és az azt módosító határozataiban foglalt feltételek szerinti korlátozott összegű”
[támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Kormány egyedi döntésével nyújtható.]

2. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. energiahatékonysági beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák megrendelésére 
irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül megkezdett 
beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik a  beruházás helyszínére 
szóló energetikai audittal, beruházási műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a  beruházás megvalósításához szükséges 
előzetes engedélyekkel;”

 (2) A Rendelet 3. §-a a következő 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11b. energetikai audit: az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
energetikai audit;”

 (3) A Rendelet 3. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. megújuló energia termelési beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák 
megrendelésére irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül 
megkezdett beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik beruházási 
műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a beruházás megvalósításához szükséges előzetes engedélyekkel;”

3. §  A Rendelet a következő IV/B–IV/D. fejezettel egészül ki:
„IV/B. FEJEZET
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/Q. § Az e rendeletben foglaltakat az energiahatékonysági beruházási támogatás esetében az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

15/L. Az energiahatékonysági beruházási támogatásban részesíthetők köre, az energiahatékonysági 
beruházási támogatás területi hatálya
26/R.  § (1) Az  energiahatékonysági beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, olyan nagyvállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság részére nyújtható, amely a 26/Z. § (2) bekezdése szerinti regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/M. A támogatható tevékenységek köre
26/S.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikk (2)  bekezdése szerinti esetben, 
ha a beruházás végrehajtásának célja már elfogadott – ideértve a még hatályba nem lépett – uniós szabványoknak 
való megfelelés.

15/N. Az energiahatékonysági beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/T.  § A  támogatás a  magasabb energiahatékonysági szint elérése érdekében végrehajtott, a  2.  mellékletben 
szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/U. § A támogató a támogatás összegét az alábbi főbb szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) a  beruházás megvalósításával elérni tervezett éves végső energiamegtakarítás mértéke, amit 
az  energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6.  mellékletében 
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A Kormány 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti KKV-nak minősülő adós részére 
a  hitelező által üzletszerűen nyújtott állami támogatással nem érintett, változó kamatozású, forint alapú hitel- és 
kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) esetén – ide nem értve 
a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződést – 2022. november 15-től 2023. június 30-ig
a) a 2022. november 15. napját követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes kamatlábat úgy kell 

megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,
b) a 2022. november 15. napját megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy 

kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke
a 2022. június 28. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.

 (2) A  tőke- és kamattartozást nem lehet az  (1)  bekezdésben megjelölt időszakban nem teljesített kamat összegével 
megnövelni.

 (3) A hitelező az (1) bekezdés szerinti kamatláb változásáról
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. november 15-ig
tájékoztatja az adóst.

 (4) A  módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a  korábbi közjegyzői okirat a  szerződés módosult 
tartalmának keretei között érvényes.

 (5) Az  (1) és (2)  bekezdést a  nem csoportbeli pénzügyi vállalkozás hitelező részére az  (1)  bekezdés szerinti szerződés 
finanszírozására nyújtott refinanszírozási kölcsön- és hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

2. §  Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  hitelező által alkalmazandó,  
az 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
[E rendelet alapján]
„d) az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott 
beruházási,
e) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási,
f ) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
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A Kormány 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti KKV-nak minősülő adós részére 
a  hitelező által üzletszerűen nyújtott állami támogatással nem érintett, változó kamatozású, forint alapú hitel- és 
kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban együtt: szerződés) esetén – ide nem értve 
a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződést – 2022. november 15-től 2023. június 30-ig
a) a 2022. november 15. napját követő szerződés szerinti fordulónaptól érvényes kamatlábat úgy kell 

megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke,
b) a 2022. november 15. napját megelőző szerződés szerinti fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat úgy 

kell megállapítani, hogy a referencia-kamatláb mértéke
a 2022. június 28. napján érvényes, szerződésben meghatározott referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb.

 (2) A  tőke- és kamattartozást nem lehet az  (1)  bekezdésben megjelölt időszakban nem teljesített kamat összegével 
megnövelni.

 (3) A hitelező az (1) bekezdés szerinti kamatláb változásáról
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. november 15-ig
tájékoztatja az adóst.

 (4) A  módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a  korábbi közjegyzői okirat a  szerződés módosult 
tartalmának keretei között érvényes.

 (5) Az  (1) és (2)  bekezdést a  nem csoportbeli pénzügyi vállalkozás hitelező részére az  (1)  bekezdés szerinti szerződés 
finanszírozására nyújtott refinanszírozási kölcsön- és hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

2. §  Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  hitelező által alkalmazandó,  
az 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
[E rendelet alapján]
„d) az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott 
beruházási,
e) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására irányuló beruházási,
f ) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
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közleménye (a  továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszában, valamint az  Európai Bizottság vonatkozó támogatási 
programot jóváhagyó és az azt módosító határozataiban foglalt feltételek szerinti korlátozott összegű”
[támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Kormány egyedi döntésével nyújtható.]

2. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. energiahatékonysági beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák megrendelésére 
irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül megkezdett 
beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik a  beruházás helyszínére 
szóló energetikai audittal, beruházási műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a  beruházás megvalósításához szükséges 
előzetes engedélyekkel;”

 (2) A Rendelet 3. §-a a következő 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11b. energetikai audit: az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
energetikai audit;”

 (3) A Rendelet 3. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. megújuló energia termelési beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák 
megrendelésére irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül 
megkezdett beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik beruházási 
műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a beruházás megvalósításához szükséges előzetes engedélyekkel;”

3. §  A Rendelet a következő IV/B–IV/D. fejezettel egészül ki:
„IV/B. FEJEZET
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/Q. § Az e rendeletben foglaltakat az energiahatékonysági beruházási támogatás esetében az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

15/L. Az energiahatékonysági beruházási támogatásban részesíthetők köre, az energiahatékonysági 
beruházási támogatás területi hatálya
26/R.  § (1) Az  energiahatékonysági beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, olyan nagyvállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság részére nyújtható, amely a 26/Z. § (2) bekezdése szerinti regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/M. A támogatható tevékenységek köre
26/S.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikk (2)  bekezdése szerinti esetben, 
ha a beruházás végrehajtásának célja már elfogadott – ideértve a még hatályba nem lépett – uniós szabványoknak 
való megfelelés.

15/N. Az energiahatékonysági beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/T.  § A  támogatás a  magasabb energiahatékonysági szint elérése érdekében végrehajtott, a  2.  mellékletben 
szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/U. § A támogató a támogatás összegét az alábbi főbb szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) a  beruházás megvalósításával elérni tervezett éves végső energiamegtakarítás mértéke, amit 
az  energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6.  mellékletében 
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közleménye (a  továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszában, valamint az  Európai Bizottság vonatkozó támogatási 
programot jóváhagyó és az azt módosító határozataiban foglalt feltételek szerinti korlátozott összegű”
[támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Kormány egyedi döntésével nyújtható.]

2. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. energiahatékonysági beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák megrendelésére 
irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül megkezdett 
beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik a  beruházás helyszínére 
szóló energetikai audittal, beruházási műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a  beruházás megvalósításához szükséges 
előzetes engedélyekkel;”

 (2) A Rendelet 3. §-a a következő 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11b. energetikai audit: az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
energetikai audit;”

 (3) A Rendelet 3. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. megújuló energia termelési beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák 
megrendelésére irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül 
megkezdett beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik beruházási 
műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a beruházás megvalósításához szükséges előzetes engedélyekkel;”

3. §  A Rendelet a következő IV/B–IV/D. fejezettel egészül ki:
„IV/B. FEJEZET
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/Q. § Az e rendeletben foglaltakat az energiahatékonysági beruházási támogatás esetében az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

15/L. Az energiahatékonysági beruházási támogatásban részesíthetők köre, az energiahatékonysági 
beruházási támogatás területi hatálya
26/R.  § (1) Az  energiahatékonysági beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, olyan nagyvállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság részére nyújtható, amely a 26/Z. § (2) bekezdése szerinti regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/M. A támogatható tevékenységek köre
26/S.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikk (2)  bekezdése szerinti esetben, 
ha a beruházás végrehajtásának célja már elfogadott – ideértve a még hatályba nem lépett – uniós szabványoknak 
való megfelelés.

15/N. Az energiahatékonysági beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/T.  § A  támogatás a  magasabb energiahatékonysági szint elérése érdekében végrehajtott, a  2.  mellékletben 
szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/U. § A támogató a támogatás összegét az alábbi főbb szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) a  beruházás megvalósításával elérni tervezett éves végső energiamegtakarítás mértéke, amit 
az  energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6.  mellékletében 

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7117

foglalt átváltási tényezők és 7.  melléklet 1. és 2.  pontjában foglalt számítási elvek figyelembevételével kell 
megállapítani,
e) az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
f ) a beruházás helyszíne,
g) a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

15/O. Az energiahatékonysági beruházási támogatás mértéke
26/V. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke egy – 26/Z.  § (2)  bekezdése szerinti – regisztrációs időszakban nem haladhatja meg 
kedvezményezettenként a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a  támogatás mértékének 
megállapításakor a IV/C. és a IV/D. fejezet alapján megítélt támogatás mértékét is bele kell számítani.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/P. Az elszámolható költségek köre
26/W.  § (1) A  támogatás keretében kizárólag az  alábbi kategóriákba tartozó, a  magasabb energiahatékonysági 
szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el:
a) meglévő épület energiahatékonyságának növelését célzó épületszigetelési munkák költsége,
b) egyéb energiahatékonysági célokat szolgáló, eszközcserére vagy eszközkorszerűsítésre irányuló beruházás esetén 
a  beruházás költségeinek és egy azonos funkciójú, de alacsonyabb energiahatékonyságú beruházás költségeinek 
különbsége.
(2) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(3) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a telekhatáron belüli 
árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) bérleti vagy lízingköltségek.
(4) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(5) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie, valamint 
az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/Q. Az energiahatékonysági beruházási támogatás nyújtásának feltételei
26/X.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) az e fejezet és a IV/C. fejezet,
ab) az e fejezet és a IV/D. fejezet vagy
ac) az e fejezet, a IV/C. fejezet és a IV/D. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a beruházás befejezését követő üzleti évben a  2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át 
fenntartsa,
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa és a könyveiben szerepeltesse.
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közleménye (a  továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszában, valamint az  Európai Bizottság vonatkozó támogatási 
programot jóváhagyó és az azt módosító határozataiban foglalt feltételek szerinti korlátozott összegű”
[támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Kormány egyedi döntésével nyújtható.]

2. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. energiahatékonysági beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák megrendelésére 
irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül megkezdett 
beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik a  beruházás helyszínére 
szóló energetikai audittal, beruházási műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a  beruházás megvalósításához szükséges 
előzetes engedélyekkel;”

 (2) A Rendelet 3. §-a a következő 11b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11b. energetikai audit: az  energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 15/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
energetikai audit;”

 (3) A Rendelet 3. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. megújuló energia termelési beruházás megkezdése: egy tárgyi eszköz vagy a  kivitelezési munkák 
megrendelésére irányuló első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, azzal, hogy nem minősül 
megkezdett beruházásnak, ha a  kedvezményezett a  támogatási kérelem benyújtása előtt rendelkezik beruházási 
műszaki vagy kiviteli tervvel vagy a beruházás megvalósításához szükséges előzetes engedélyekkel;”

3. §  A Rendelet a következő IV/B–IV/D. fejezettel egészül ki:
„IV/B. FEJEZET
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/Q. § Az e rendeletben foglaltakat az energiahatékonysági beruházási támogatás esetében az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

15/L. Az energiahatékonysági beruházási támogatásban részesíthetők köre, az energiahatékonysági 
beruházási támogatás területi hatálya
26/R.  § (1) Az  energiahatékonysági beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) 
Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, olyan nagyvállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság részére nyújtható, amely a 26/Z. § (2) bekezdése szerinti regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti 
évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/M. A támogatható tevékenységek köre
26/S.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás az  általános csoportmentességi rendelet 38.  cikk (2)  bekezdése szerinti esetben, 
ha a beruházás végrehajtásának célja már elfogadott – ideértve a még hatályba nem lépett – uniós szabványoknak 
való megfelelés.

15/N. Az energiahatékonysági beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/T.  § A  támogatás a  magasabb energiahatékonysági szint elérése érdekében végrehajtott, a  2.  mellékletben 
szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/U. § A támogató a támogatás összegét az alábbi főbb szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) a  beruházás megvalósításával elérni tervezett éves végső energiamegtakarítás mértéke, amit 
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foglalt átváltási tényezők és 7.  melléklet 1. és 2.  pontjában foglalt számítási elvek figyelembevételével kell 
megállapítani,
e) az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
f ) a beruházás helyszíne,
g) a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

15/O. Az energiahatékonysági beruházási támogatás mértéke
26/V. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke egy – 26/Z.  § (2)  bekezdése szerinti – regisztrációs időszakban nem haladhatja meg 
kedvezményezettenként a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a  támogatás mértékének 
megállapításakor a IV/C. és a IV/D. fejezet alapján megítélt támogatás mértékét is bele kell számítani.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/P. Az elszámolható költségek köre
26/W.  § (1) A  támogatás keretében kizárólag az  alábbi kategóriákba tartozó, a  magasabb energiahatékonysági 
szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el:
a) meglévő épület energiahatékonyságának növelését célzó épületszigetelési munkák költsége,
b) egyéb energiahatékonysági célokat szolgáló, eszközcserére vagy eszközkorszerűsítésre irányuló beruházás esetén 
a  beruházás költségeinek és egy azonos funkciójú, de alacsonyabb energiahatékonyságú beruházás költségeinek 
különbsége.
(2) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(3) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a telekhatáron belüli 
árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) bérleti vagy lízingköltségek.
(4) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(5) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie, valamint 
az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/Q. Az energiahatékonysági beruházási támogatás nyújtásának feltételei
26/X.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) az e fejezet és a IV/C. fejezet,
ab) az e fejezet és a IV/D. fejezet vagy
ac) az e fejezet, a IV/C. fejezet és a IV/D. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a beruházás befejezését követő üzleti évben a  2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át 
fenntartsa,
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa és a könyveiben szerepeltesse.
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(3) A  kedvezményezett tudomásul veszi azt, hogy a  támogató előírhatja a  kedvezményezett számára a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) felé történő beszámolási kötelezettséget.
26/Y.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  támogatás más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható 
–  a  készpénztámogatás kivételével –, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) A  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/R. Az energiahatékonysági beruházási támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/Z.  § (1) A  támogatást kizárólag jogi személyenként lehet igényelni a  lebonyolító szerv részére megküldött, 
cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) Támogatási kérelmet csak az  nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a regisztráció napját követő négy hónapig van 
lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A  sikeres regisztráció nem jelenti a  támogatási 
feltételeknek történő megfelelést és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a társaság legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele és
j) a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a  beruházás megkezdését megelőző állapotot rögzítő, a  beruházással érintett helyszínről és a  tervezett 
beruházásról készült energetikai auditot és a  támogatási kérelem mellékletét képező igazolást, melyeket 
a MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő személy állít ki,
b) meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje vagy korszerűsítése esetén pedig 
műszaki szakvéleményt vagy az a) pont szerinti energetikai auditot.
(5) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZA.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/S. Az energiahatékonysági beruházási támogatás biztosítékai
26/ZB. § A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.
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26/ZA.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/S. Az energiahatékonysági beruházási támogatás biztosítékai
26/ZB. § A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7119

15/T. Az energiahatékonysági beruházási támogatás folyósítása
26/ZC.  § (1) A  támogatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) A támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/U. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZD.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait és a  benyújtandó mellékleteket. A  beszámolóhoz mellékelni 
kell a  beruházás befejezését követő állapotot rögzítő, a  MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló 
szervezetek névjegyzékében szereplő személy által kiállított energetikai auditot és a támogatási kérelem mellékletét 
képező igazolást, kivéve, ha a beruházás tárgya meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú 
cseréje vagy korszerűsítése volt, melyet a  támogatási kérelem benyújtásakor műszaki szakvéleménnyel igazolt 
a kedvezményezett.
26/ZE.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás, az  energiamegtakarítás vagy a  beruházás nem vagy csak részben 
a  támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy 
teljes visszafizetését elrendelni, és amennyiben annak feltételei fennállnak, a  kedvezményezett visszafizetésre 
irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken, és a kedvezményezett a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/X. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/C. FEJEZET
A MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/ZF. § Az e rendeletben foglaltakat a megújuló energia termelési beruházási támogatás esetében az e fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(3) A  kedvezményezett tudomásul veszi azt, hogy a  támogató előírhatja a  kedvezményezett számára a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) felé történő beszámolási kötelezettséget.
26/Y.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  támogatás más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható 
–  a  készpénztámogatás kivételével –, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) A  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/R. Az energiahatékonysági beruházási támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/Z.  § (1) A  támogatást kizárólag jogi személyenként lehet igényelni a  lebonyolító szerv részére megküldött, 
cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) Támogatási kérelmet csak az  nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a regisztráció napját követő négy hónapig van 
lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A  sikeres regisztráció nem jelenti a  támogatási 
feltételeknek történő megfelelést és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a társaság legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele és
j) a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a  beruházás megkezdését megelőző állapotot rögzítő, a  beruházással érintett helyszínről és a  tervezett 
beruházásról készült energetikai auditot és a  támogatási kérelem mellékletét képező igazolást, melyeket 
a MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő személy állít ki,
b) meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú cseréje vagy korszerűsítése esetén pedig 
műszaki szakvéleményt vagy az a) pont szerinti energetikai auditot.
(5) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZA.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/S. Az energiahatékonysági beruházási támogatás biztosítékai
26/ZB. § A kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7119

15/T. Az energiahatékonysági beruházási támogatás folyósítása
26/ZC.  § (1) A  támogatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) A támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/U. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZD.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait és a  benyújtandó mellékleteket. A  beszámolóhoz mellékelni 
kell a  beruházás befejezését követő állapotot rögzítő, a  MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló 
szervezetek névjegyzékében szereplő személy által kiállított energetikai auditot és a támogatási kérelem mellékletét 
képező igazolást, kivéve, ha a beruházás tárgya meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú 
cseréje vagy korszerűsítése volt, melyet a  támogatási kérelem benyújtásakor műszaki szakvéleménnyel igazolt 
a kedvezményezett.
26/ZE.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás, az  energiamegtakarítás vagy a  beruházás nem vagy csak részben 
a  támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy 
teljes visszafizetését elrendelni, és amennyiben annak feltételei fennállnak, a  kedvezményezett visszafizetésre 
irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken, és a kedvezményezett a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/X. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/C. FEJEZET
A MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/ZF. § Az e rendeletben foglaltakat a megújuló energia termelési beruházási támogatás esetében az e fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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15/T. Az energiahatékonysági beruházási támogatás folyósítása
26/ZC.  § (1) A  támogatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) A támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/U. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZD.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait és a  benyújtandó mellékleteket. A  beszámolóhoz mellékelni 
kell a  beruházás befejezését követő állapotot rögzítő, a  MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló 
szervezetek névjegyzékében szereplő személy által kiállított energetikai auditot és a támogatási kérelem mellékletét 
képező igazolást, kivéve, ha a beruházás tárgya meglévő gyártóeszköz vagy technológia energiahatékonysági célú 
cseréje vagy korszerűsítése volt, melyet a  támogatási kérelem benyújtásakor műszaki szakvéleménnyel igazolt 
a kedvezményezett.
26/ZE.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás, az  energiamegtakarítás vagy a  beruházás nem vagy csak részben 
a  támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy 
teljes visszafizetését elrendelni, és amennyiben annak feltételei fennállnak, a  kedvezményezett visszafizetésre 
irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken, és a kedvezményezett a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/X. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/C. FEJEZET
A MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSI BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/ZF. § Az e rendeletben foglaltakat a megújuló energia termelési beruházási támogatás esetében az e fejezetben 
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15/V. A megújuló energia termelési beruházási támogatásban részesíthetők köre, a megújuló energia 
termelési beruházási támogatás területi hatálya
26/ZG.  § (1) A  megújuló energiatermelési beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a  26/ZO.  § (2)  bekezdése szerinti regisztrációkor legalább  
egy lezárt üzleti évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/W. A támogatható tevékenységek köre
26/ZH.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a 26/D. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 
vízerőművekhez, valamint
c) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében meghatározott kizárt esetekben.

15/X. A megújuló energia termelési beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/ZI.  § A  támogatás megújuló energia termelésére, vagy megújuló energia termelésére és tárolására irányuló, 
a 2. mellékletben szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/ZJ. § A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
e) a beruházás helyszíne és az, hogy a beruházás helyszíne azonos-e az energiafelhasználás helyszínével,
f ) a megújuló energiatermelő technológia időjárás-függősége,
g) a beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás,
h) a beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének,
i) a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

15/Y. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás mértéke
26/ZK. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke egy – 26/ZO.  § (2)  bekezdése szerinti – regisztrációs időszakban nem haladhatja meg 
kedvezményezettenként a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a  támogatás mértékének 
megállapításakor a IV/B. és a IV/D. fejezet alapján megítélt támogatás mértékét is bele kell számítani.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/Z. Az elszámolható költségek köre
26/ZL. § (1) A támogatás keretében kizárólag megújuló energia termeléséhez, vagy megújuló energia termeléséhez 
és tárolásához közvetlenül kapcsolódó, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el.
(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor 
számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.
(3) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
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15/V. A megújuló energia termelési beruházási támogatásban részesíthetők köre, a megújuló energia 
termelési beruházási támogatás területi hatálya
26/ZG.  § (1) A  megújuló energiatermelési beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a  26/ZO.  § (2)  bekezdése szerinti regisztrációkor legalább  
egy lezárt üzleti évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/W. A támogatható tevékenységek köre
26/ZH.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a 26/D. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 
vízerőművekhez, valamint
c) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében meghatározott kizárt esetekben.

15/X. A megújuló energia termelési beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/ZI.  § A  támogatás megújuló energia termelésére, vagy megújuló energia termelésére és tárolására irányuló, 
a 2. mellékletben szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/ZJ. § A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
e) a beruházás helyszíne és az, hogy a beruházás helyszíne azonos-e az energiafelhasználás helyszínével,
f ) a megújuló energiatermelő technológia időjárás-függősége,
g) a beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás,
h) a beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének,
i) a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

15/Y. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás mértéke
26/ZK. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke egy – 26/ZO.  § (2)  bekezdése szerinti – regisztrációs időszakban nem haladhatja meg 
kedvezményezettenként a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a  támogatás mértékének 
megállapításakor a IV/B. és a IV/D. fejezet alapján megítélt támogatás mértékét is bele kell számítani.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/Z. Az elszámolható költségek köre
26/ZL. § (1) A támogatás keretében kizárólag megújuló energia termeléséhez, vagy megújuló energia termeléséhez 
és tárolásához közvetlenül kapcsolódó, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el.
(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor 
számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.
(3) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
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d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) a  közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a  telekhatáron 
belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) a bérleti vagy lízing költségek,
g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.
(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(6) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie, és  
az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZA. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás nyújtásának feltételei
26/ZM.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,
ab) e fejezet és a IV/D. fejezet vagy
ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/D. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át fenntartsa, és
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa, és a könyveiben szerepeltesse.
(3) A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződésben nyilatkozik, hogy tudomásul veszi azt, hogy a  támogató 
előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé történő beszámolási kötelezettséget.
26/ZN.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  támogatás más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható 
–  a  készpénztámogatás kivételével –, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) A  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/ZB. A megújuló energia termelési beruházási támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/ZO.  § (1) A  támogatás kizárólag jogi személyenként igényelhető a  lebonyolító szerv részére megküldött, 
cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) A  támogatási kérelem benyújtására az  jogosult, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen 
sikeresen regisztrált az ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától 
annak felfüggesztéséig tart. A  támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a  regisztráció napját követő négy 
hónapig van lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A  sikeres regisztráció nem jelenti 
a támogatási feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne és az energiafelhasználásának helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a vállalkozás legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele, és
j) a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
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15/V. A megújuló energia termelési beruházási támogatásban részesíthetők köre, a megújuló energia 
termelési beruházási támogatás területi hatálya
26/ZG.  § (1) A  megújuló energiatermelési beruházási támogatás (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a  26/ZO.  § (2)  bekezdése szerinti regisztrációkor legalább  
egy lezárt üzleti évvel rendelkezik.
(2) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.

15/W. A támogatható tevékenységek köre
26/ZH.  § (1) A  támogatás kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó, egyetlen 
gazdasági társaság által megvalósítandó beruházáshoz nyújtható.
(2) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a 26/D. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.
(3) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a  2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 
vízerőművekhez, valamint
c) az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében meghatározott kizárt esetekben.

15/X. A megújuló energia termelési beruházási támogatás célja és szempontrendszere
26/ZI.  § A  támogatás megújuló energia termelésére, vagy megújuló energia termelésére és tárolására irányuló, 
a 2. mellékletben szereplő tevékenységekhez kapcsolódó beruházásokhoz vehető igénybe.
26/ZJ. § A támogató a támogatás összegét az alábbi szempontok figyelembevételével állapítja meg:
a) a beruházás iparága,
b) a megtartott munkahelyek száma,
c) a kedvezményezett energiafelhasználásának és árbevételének egymáshoz viszonyított mértéke,
d) az energiaköltségek átháríthatóságának lehetősége,
e) a beruházás helyszíne és az, hogy a beruházás helyszíne azonos-e az energiafelhasználás helyszínével,
f ) a megújuló energiatermelő technológia időjárás-függősége,
g) a beruházáshoz kapcsolódik-e energiahatékonysági beruházás,
h) a beruházás megvalósításával mekkora részét fedezi a vállalkozás a saját energiaigényének,
i) a kedvezményezett vállalat nemzetgazdasági jelentősége.

15/Y. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás mértéke
26/ZK. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át, Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke egy – 26/ZO.  § (2)  bekezdése szerinti – regisztrációs időszakban nem haladhatja meg 
kedvezményezettenként a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a  támogatás mértékének 
megállapításakor a IV/B. és a IV/D. fejezet alapján megítélt támogatás mértékét is bele kell számítani.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/Z. Az elszámolható költségek köre
26/ZL. § (1) A támogatás keretében kizárólag megújuló energia termeléséhez, vagy megújuló energia termeléséhez 
és tárolásához közvetlenül kapcsolódó, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el.
(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor 
számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.
(3) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
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d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) a  közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a  telekhatáron 
belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) a bérleti vagy lízing költségek,
g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.
(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(6) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie, és  
az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZA. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás nyújtásának feltételei
26/ZM.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,
ab) e fejezet és a IV/D. fejezet vagy
ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/D. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át fenntartsa, és
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa, és a könyveiben szerepeltesse.
(3) A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződésben nyilatkozik, hogy tudomásul veszi azt, hogy a  támogató 
előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé történő beszámolási kötelezettséget.
26/ZN.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  támogatás más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható 
–  a  készpénztámogatás kivételével –, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) A  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/ZB. A megújuló energia termelési beruházási támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/ZO.  § (1) A  támogatás kizárólag jogi személyenként igényelhető a  lebonyolító szerv részére megküldött, 
cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) A  támogatási kérelem benyújtására az  jogosult, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen 
sikeresen regisztrált az ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától 
annak felfüggesztéséig tart. A  támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a  regisztráció napját követő négy 
hónapig van lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A  sikeres regisztráció nem jelenti 
a támogatási feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne és az energiafelhasználásának helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a vállalkozás legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele, és
j) a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
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d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) a  közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a  telekhatáron 
belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) a bérleti vagy lízing költségek,
g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.
(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(6) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek számviteli szempontból újnak kell lennie, és  
az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZA. A megújuló energiatermelési beruházási támogatás nyújtásának feltételei
26/ZM.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,
ab) e fejezet és a IV/D. fejezet vagy
ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/D. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a beruházás befejezését követő üzleti évben a 2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át fenntartsa, és
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa, és a könyveiben szerepeltesse.
(3) A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződésben nyilatkozik, hogy tudomásul veszi azt, hogy a  támogató 
előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé történő beszámolási kötelezettséget.
26/ZN.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  támogatás más, 
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható 
–  a  készpénztámogatás kivételével –, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) A  támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

15/ZB. A megújuló energia termelési beruházási támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/ZO.  § (1) A  támogatás kizárólag jogi személyenként igényelhető a  lebonyolító szerv részére megküldött, 
cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) A  támogatási kérelem benyújtására az  jogosult, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen 
sikeresen regisztrált az ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától 
annak felfüggesztéséig tart. A  támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a  regisztráció napját követő négy 
hónapig van lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A  sikeres regisztráció nem jelenti 
a támogatási feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne és az energiafelhasználásának helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a vállalkozás legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele, és
j) a vállalkozás nyilatkozata arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
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(4) A  támogatási kérelemhez mellékelni kell a  tervezett beruházásnak a  Magyar Mérnöki Kamara megfelelő 
tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot. 
A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos 
kapcsolat megfelelően biztosítható-e.
(5) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZP.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZC. A megújuló energia termelési beruházási támogatás biztosítékai
26/ZQ.  § A  kedvezményezett az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására 
köteles.

15/ZD. A megújuló energia termelési beruházási támogatás folyósítása
26/ZR.  § (1) A  támogatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) Az energia termelési beruházási támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZE. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZS.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A  beszámolóhoz mellékelni kell a  szerződésben meghatározott 
engedélyeket is.
26/ZT.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás vagy a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, 
és amennyiben annak feltételi fennállnak, a  kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását 
követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken, és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/ZM. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
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(4) A  támogatási kérelemhez mellékelni kell a  tervezett beruházásnak a  Magyar Mérnöki Kamara megfelelő 
tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot. 
A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos 
kapcsolat megfelelően biztosítható-e.
(5) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZP.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZC. A megújuló energia termelési beruházási támogatás biztosítékai
26/ZQ.  § A  kedvezményezett az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására 
köteles.

15/ZD. A megújuló energia termelési beruházási támogatás folyósítása
26/ZR.  § (1) A  támogatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) Az energia termelési beruházási támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZE. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZS.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A  beszámolóhoz mellékelni kell a  szerződésben meghatározott 
engedélyeket is.
26/ZT.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás vagy a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, 
és amennyiben annak feltételi fennállnak, a  kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását 
követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken, és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/ZM. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
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e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/D. FEJEZET
A KORLÁTOZOTT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/ZU. § Az e rendeletben foglaltakat a korlátozott összegű támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

15/ZF. A korlátozott összegű támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi és időbeli hatálya
26/ZV.  § (1) A  korlátozott támogatás az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és 
a  közlemény 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó 
európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható.
(2) A  támogatás Magyarországon székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a  regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel 
rendelkezik, és érintett az Ukrajna elleni orosz agresszió, a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló 
ellenintézkedések által. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.
(3) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.
(4) A támogatás a közlemény 41. pont c) alpontjában meghatározott határidőig ítélhető oda.

15/ZG. A korlátozott összegű támogatható tevékenységek köre
26/ZW.  § (1) A  támogatás feltétele a  közlemény 2.1. szakaszában meghatározott feltételeken túl az, hogy 
a  kedvezményezett e  fejezetben meghatározott olyan beruházást valósítson meg, amely a  2.  mellékletben 
meghatározott tevékenységéhez kapcsolódik. A  kérelemben megjelölt beruházást egyedül valósíthatja meg 
a vállalkozás.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben, azzal, hogy a  közlemény alapján a  nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak is nyújtható az  e  fejezet 
szerinti korlátozott mértékű támogatás.
(3) Nem részesülhet támogatásban a  közlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(5) A  támogatásnak nem lehet feltétele, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze az  EGT-n 
belül egy másik országból Magyarország területére.

15/ZH. A korlátozott összegű támogatás célja és szempontrendszere
26/ZX. § A támogatás a 26/T. §-ban és a 26/ZI. §-ban megjelölt célokra vehető igénybe.
26/ZY.  § A  támogató a  támogatás összegét a  26/U.  §-ban és a  26/ZJ.  §-ban megjelölt szempontok 
figyelembevételével állapítja meg.

15/ZI. A korlátozott összegű támogatás mértéke
26/ZZ.  § (1) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg a  beruházás elszámolható költségeinek 45%-át, 
Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – az  adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a közlemény 41. pontjában szereplő euróban meghatározott összegnek megfelelő forintösszeget.
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(4) A  támogatási kérelemhez mellékelni kell a  tervezett beruházásnak a  Magyar Mérnöki Kamara megfelelő 
tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot. 
A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos 
kapcsolat megfelelően biztosítható-e.
(5) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZP.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZC. A megújuló energia termelési beruházási támogatás biztosítékai
26/ZQ.  § A  kedvezményezett az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására 
köteles.

15/ZD. A megújuló energia termelési beruházási támogatás folyósítása
26/ZR.  § (1) A  támogatást – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) Az energia termelési beruházási támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZE. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZS.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
számolhatja el.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A  beszámolóhoz mellékelni kell a  szerződésben meghatározott 
engedélyeket is.
26/ZT.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás vagy a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, 
és amennyiben annak feltételi fennállnak, a  kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását 
követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken, és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/ZM. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
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e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/D. FEJEZET
A KORLÁTOZOTT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/ZU. § Az e rendeletben foglaltakat a korlátozott összegű támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

15/ZF. A korlátozott összegű támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi és időbeli hatálya
26/ZV.  § (1) A  korlátozott támogatás az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és 
a  közlemény 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó 
európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható.
(2) A  támogatás Magyarországon székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a  regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel 
rendelkezik, és érintett az Ukrajna elleni orosz agresszió, a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló 
ellenintézkedések által. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.
(3) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.
(4) A támogatás a közlemény 41. pont c) alpontjában meghatározott határidőig ítélhető oda.

15/ZG. A korlátozott összegű támogatható tevékenységek köre
26/ZW.  § (1) A  támogatás feltétele a  közlemény 2.1. szakaszában meghatározott feltételeken túl az, hogy 
a  kedvezményezett e  fejezetben meghatározott olyan beruházást valósítson meg, amely a  2.  mellékletben 
meghatározott tevékenységéhez kapcsolódik. A  kérelemben megjelölt beruházást egyedül valósíthatja meg 
a vállalkozás.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben, azzal, hogy a  közlemény alapján a  nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak is nyújtható az  e  fejezet 
szerinti korlátozott mértékű támogatás.
(3) Nem részesülhet támogatásban a  közlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(5) A  támogatásnak nem lehet feltétele, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze az  EGT-n 
belül egy másik országból Magyarország területére.

15/ZH. A korlátozott összegű támogatás célja és szempontrendszere
26/ZX. § A támogatás a 26/T. §-ban és a 26/ZI. §-ban megjelölt célokra vehető igénybe.
26/ZY.  § A  támogató a  támogatás összegét a  26/U.  §-ban és a  26/ZJ.  §-ban megjelölt szempontok 
figyelembevételével állapítja meg.

15/ZI. A korlátozott összegű támogatás mértéke
26/ZZ.  § (1) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg a  beruházás elszámolható költségeinek 45%-át, 
Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – az  adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a közlemény 41. pontjában szereplő euróban meghatározott összegnek megfelelő forintösszeget.
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e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

IV/D. FEJEZET
A KORLÁTOZOTT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
26/ZU. § Az e rendeletben foglaltakat a korlátozott összegű támogatás esetében az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

15/ZF. A korlátozott összegű támogatásban részesíthetők köre, a támogatás területi és időbeli hatálya
26/ZV.  § (1) A  korlátozott támogatás az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és 
a  közlemény 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó 
európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható.
(2) A  támogatás Magyarországon székhellyel, fiókteleppel, vagy telephellyel rendelkező olyan nagyvállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság részére nyújtható, amely a  regisztrációkor legalább egy lezárt üzleti évvel 
rendelkezik, és érintett az Ukrajna elleni orosz agresszió, a bevezetett szankciók vagy a válaszként hozott megtorló 
ellenintézkedések által. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozni köteles.
(3) A támogatás Magyarország egész területén igénybe vehető.
(4) A támogatás a közlemény 41. pont c) alpontjában meghatározott határidőig ítélhető oda.

15/ZG. A korlátozott összegű támogatható tevékenységek köre
26/ZW.  § (1) A  támogatás feltétele a  közlemény 2.1. szakaszában meghatározott feltételeken túl az, hogy 
a  kedvezményezett e  fejezetben meghatározott olyan beruházást valósítson meg, amely a  2.  mellékletben 
meghatározott tevékenységéhez kapcsolódik. A  kérelemben megjelölt beruházást egyedül valósíthatja meg 
a vállalkozás.
(2) Az  Ávr. 81.  §-ában meghatározottakon túl nem nyújtható támogatás a  26/D.  § (1)  bekezdésében foglalt 
esetekben, azzal, hogy a  közlemény alapján a  nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak is nyújtható az  e  fejezet 
szerinti korlátozott mértékű támogatás.
(3) Nem részesülhet támogatásban a  közlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(5) A  támogatásnak nem lehet feltétele, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze az  EGT-n 
belül egy másik országból Magyarország területére.

15/ZH. A korlátozott összegű támogatás célja és szempontrendszere
26/ZX. § A támogatás a 26/T. §-ban és a 26/ZI. §-ban megjelölt célokra vehető igénybe.
26/ZY.  § A  támogató a  támogatás összegét a  26/U.  §-ban és a  26/ZJ.  §-ban megjelölt szempontok 
figyelembevételével állapítja meg.

15/ZI. A korlátozott összegű támogatás mértéke
26/ZZ.  § (1) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg a  beruházás elszámolható költségeinek 45%-át, 
Budapesten a 30%-át.
(2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók vagy egyéb illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni.
(3) A  támogatás mértéke a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – az  adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem 
haladhatja meg a közlemény 41. pontjában szereplő euróban meghatározott összegnek megfelelő forintösszeget.
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(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/ZJ. Az elszámolható költségek köre
26/ZZA.  § (1) A  támogatás keretében kizárólag a  magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül 
kapcsolódó, megújuló energia termeléséhez és megújuló energia tárolásához közvetlenül kapcsolódó, 
az Sztv. 47–51. §-ában és az IAS 16, valamint az IAS 38 standardban meghatározott költségek számolhatók el, azzal, 
hogy a megújuló energia tárolására irányuló beruházás önmagában nem támogatható.
(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor 
számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.
(3) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) a  közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a  telekhatáron 
belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) a bérleti vagy lízing költségek,
g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.
(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(6) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, valamint az  egy vállalatcsoporton 
belülről beszerzett számviteli szempontból új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZK. A korlátozott összegű támogatás nyújtásának feltételei
26/ZZB.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,
ab) e fejezet és a IV/C. fejezet vagy
ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/C. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a  beruházás befejezését követő üzleti évben a  2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át 
fenntartsa, és
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa és a könyveiben szerepeltesse.
(3) A kedvezményezett tudomásul veszi azt, hogy a  támogató előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé 
történő beszámolási kötelezettséget.
26/ZZC.  § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás abban az  esetben 
halmozható más állami támogatással – a készpénztámogatás kivételével –, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja 
szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a  támogatás 26/ZZ.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a  támogatás mellett a  kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe 
vesz, a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 26/ZZ.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
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(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/ZJ. Az elszámolható költségek köre
26/ZZA.  § (1) A  támogatás keretében kizárólag a  magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül 
kapcsolódó, megújuló energia termeléséhez és megújuló energia tárolásához közvetlenül kapcsolódó, 
az Sztv. 47–51. §-ában és az IAS 16, valamint az IAS 38 standardban meghatározott költségek számolhatók el, azzal, 
hogy a megújuló energia tárolására irányuló beruházás önmagában nem támogatható.
(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor 
számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.
(3) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) a  közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a  telekhatáron 
belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) a bérleti vagy lízing költségek,
g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.
(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(6) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, valamint az  egy vállalatcsoporton 
belülről beszerzett számviteli szempontból új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZK. A korlátozott összegű támogatás nyújtásának feltételei
26/ZZB.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,
ab) e fejezet és a IV/C. fejezet vagy
ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/C. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a  beruházás befejezését követő üzleti évben a  2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át 
fenntartsa, és
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa és a könyveiben szerepeltesse.
(3) A kedvezményezett tudomásul veszi azt, hogy a  támogató előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé 
történő beszámolási kötelezettséget.
26/ZZC.  § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás abban az  esetben 
halmozható más állami támogatással – a készpénztámogatás kivételével –, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja 
szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a  támogatás 26/ZZ.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a  támogatás mellett a  kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe 
vesz, a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 26/ZZ.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
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(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

15/ZL. A korlátozott összegű támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/ZZD. § (1) A támogatást kizárólag jogi személy igényelheti a  lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen 
aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) A támogatási kérelmet csak az nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A  támogatási kérelem legkésőbb a  regisztráció napját követő négy hónapig nyújtható be, 
ha a támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A sikeres regisztráció nem jelenti a támogatási feltételeknek 
történő megfelelést és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne és megújuló energiatermelés esetén az energiafelhasználás helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a társaság legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele és
j) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) az energiahatékonysági beruházás esetén a 26/Z. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
b) a megújuló energiatermelési beruházás esetén a 26/ZO. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.
(4) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZZE.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZM. A korlátozott összegű támogatás biztosítékai
26/ZZF.  § A  kedvezményezett az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására 
köteles.

15/ZN. A korlátozott összegű támogatás folyósítása
26/ZZG. § (1) A  támogatást – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-nak megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) A korlátozott összegű támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZO. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZZH.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt, valamint a  beruházáshoz 
kapcsolódó, 2022. szeptember 17-ét követően felmerült előkészítő munkáknak minősülő tanulmányok, tervek 
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(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott összeg forintra történő átszámítása során 
a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

15/ZJ. Az elszámolható költségek köre
26/ZZA.  § (1) A  támogatás keretében kizárólag a  magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül 
kapcsolódó, megújuló energia termeléséhez és megújuló energia tárolásához közvetlenül kapcsolódó, 
az Sztv. 47–51. §-ában és az IAS 16, valamint az IAS 38 standardban meghatározott költségek számolhatók el, azzal, 
hogy a megújuló energia tárolására irányuló beruházás önmagában nem támogatható.
(2) A támogatott beruházás által megtermelt energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor 
számított önellátáshoz szükséges mértéket, figyelemmel a (4) bekezdés g) pontjára.
(3) A  támogatás keretében csak az  irányadó energetikai és műszaki szabványoknak, valamint hatályos 
jogszabályoknak megfelelő beruházáshoz kapcsolódó eszközök költségei vehetők figyelembe elszámolható 
költségként.
(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a 18. § (2) bekezdésében felsorolt költség – ide nem értve a 18. § (2) bekezdés 27. pontját –,
b) az ingatlanvásárlás költsége,
c) a beruházás megkezdése előtt felmerült költség,
d) a saját kivitelezésben, a kedvezményezett által gyártott eszközök felhasználásával készült beruházás költségei,
e) a  közúti forgalomban való részvételre alkalmas járművek beszerzése vagy átalakítása, ideértve a  telekhatáron 
belüli árumozgatás céljára használt járműveket is,
f ) a bérleti vagy lízing költségek,
g) az önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége.
(5) A támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
(6) A  támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, valamint az  egy vállalatcsoporton 
belülről beszerzett számviteli szempontból új eszközök esetén az elszámolható költség alapja nem haladhatja meg 
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.

15/ZK. A korlátozott összegű támogatás nyújtásának feltételei
26/ZZB.  § (1) A  beruházás időtartama nem haladhatja meg a  24 hónapot, azzal, hogy indokolt esetben 
a kedvezményezett kérelmére ezt a támogató további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett
a) legalább 500 ezer eurónak megfelelő forintösszegű beruházást valósítson meg, azzal, hogy e  feltétel akkor is 
teljesül, ha
aa) e fejezet és a IV/B. fejezet,
ab) e fejezet és a IV/C. fejezet vagy
ac) e fejezet, a IV/B. fejezet és a IV/C. fejezet
szerinti támogatást a  kedvezményezett egyidejűleg igényli, és a  tervezett beruházásainak összköltsége eléri 
az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a  beruházás befejezését követő üzleti évben a  2022. évi átlagos állományi létszámának legalább 90%-át 
fenntartsa, és
c) a beruházás befejezését követő üzleti évben a támogatott eszközöket fenntartsa és a könyveiben szerepeltesse.
(3) A kedvezményezett tudomásul veszi azt, hogy a  támogató előírhatja a kedvezményezett számára a MEKH felé 
történő beszámolási kötelezettséget.
26/ZZC.  § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás abban az  esetben 
halmozható más állami támogatással – a készpénztámogatás kivételével –, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja 
szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a  támogatás 26/ZZ.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a  támogatás mellett a  kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe 
vesz, a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 26/ZZ.  § (3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7125

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

15/ZL. A korlátozott összegű támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/ZZD. § (1) A támogatást kizárólag jogi személy igényelheti a  lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen 
aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) A támogatási kérelmet csak az nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A  támogatási kérelem legkésőbb a  regisztráció napját követő négy hónapig nyújtható be, 
ha a támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A sikeres regisztráció nem jelenti a támogatási feltételeknek 
történő megfelelést és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne és megújuló energiatermelés esetén az energiafelhasználás helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a társaság legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele és
j) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) az energiahatékonysági beruházás esetén a 26/Z. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
b) a megújuló energiatermelési beruházás esetén a 26/ZO. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.
(4) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZZE.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZM. A korlátozott összegű támogatás biztosítékai
26/ZZF.  § A  kedvezményezett az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására 
köteles.

15/ZN. A korlátozott összegű támogatás folyósítása
26/ZZG. § (1) A  támogatást – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-nak megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) A korlátozott összegű támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZO. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZZH.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt, valamint a  beruházáshoz 
kapcsolódó, 2022. szeptember 17-ét követően felmerült előkészítő munkáknak minősülő tanulmányok, tervek 
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(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

15/ZL. A korlátozott összegű támogatás igénylése és a támogatási döntés
26/ZZD. § (1) A támogatást kizárólag jogi személy igényelheti a  lebonyolító szerv részére megküldött, cégszerűen 
aláírt támogatási kérelem benyújtásával.
(2) A támogatási kérelmet csak az nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A  támogatási kérelem legkésőbb a  regisztráció napját követő négy hónapig nyújtható be, 
ha a támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak. A sikeres regisztráció nem jelenti a támogatási feltételeknek 
történő megfelelést és nem minősül támogatási döntésnek.
(3) A támogatási kérelem különösen a következő adatokat tartalmazza:
a) a vállalkozás neve, székhelye és telephelyei, mérete, adószáma, cégjegyzékszáma és szöveges bemutatása,
b) a beruházás ismertetése, kezdetének és befejezésének tervezett időpontja,
c) a beruházás helyszíne és megújuló energiatermelés esetén az energiafelhasználás helyszíne,
d) az elszámolható költségek jegyzéke,
e) az igényelt támogatás mértéke,
f ) a tervezett beruházás szöveges bemutatása,
g) a  kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy igényelt-e azonos elszámolható költségek 
vonatkozásában más állami támogatást,
h) a megtartott munkahelyek száma,
i) a társaság legutolsó üzleti éve szerinti árbevétele és
j) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a saját forrás rendelkezésre áll-e.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) az energiahatékonysági beruházás esetén a 26/Z. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
b) a megújuló energiatermelési beruházás esetén a 26/ZO. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.
(4) A  támogatási eljárásban a  kérelmező a  lebonyolító szerv rendelkezésére bocsátja a  támogatáshoz szükséges 
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.
26/ZZE.  § (1) A  támogatási kérelmet a  lebonyolító szerv megvizsgálja, és nem megfelelő vagy hiányos benyújtás 
esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) A  lebonyolító szerv szakmai javaslata alapján a  támogató dönt a  támogatás mértékéről, melyet feltételes 
támogatási ajánlat vagy elutasító döntés formájában a lebonyolító szerv megküld a kérelmező részére. A feltételes 
támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.
(3) Ha a  kérelmező a  feltételes támogatási ajánlatban meghatározott határidőig azt írásban nem fogadja el, 
az ajánlat érvényessége megszűnik, a támogatási folyamat pedig lezárul.
(4) A támogatási szerződés megkötésére az ajánlat elfogadását és a kormány egyedi határozatát követően kerül sor.
(5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítésének napján lép hatályba.
(6) A támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 
– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

15/ZM. A korlátozott összegű támogatás biztosítékai
26/ZZF.  § A  kedvezményezett az  Ávr. 84.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti biztosíték rendelkezésre bocsátására 
köteles.

15/ZN. A korlátozott összegű támogatás folyósítása
26/ZZG. § (1) A  támogatást – a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolható költségek felmerülése alapján 
utólag, teljesítésarányosan, forintban kell kifizetni.
(2) A támogatási szerződés hatálybalépését követően a kedvezményezett a támogatás 50%-nak megfelelő összegű 
előlegre jogosult.
(3) A korlátozott összegű támogatás kifizetésének ütemezését a támogatási szerződés határozza meg.

15/ZO. Beszámolás, visszakövetelés
26/ZZH.  § (1) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt, valamint a  beruházáshoz 
kapcsolódó, 2022. szeptember 17-ét követően felmerült előkészítő munkáknak minősülő tanulmányok, tervek 
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beszerzésének költségeit számolhatja el, függetlenül attól, hogy ezek a  beruházás megkezdésének minősülő első 
tárgyi eszköz, vagy a kivitelezési munkák megrendelését megelőzően merültek-e fel.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A  beszámolóhoz mellékelni kell a  szerződésben meghatározott 
engedélyeket, valamint – energiahatékonysági beruházási elemek esetén – a 26/ZD. § szerinti dokumentumokat is.
26/ZZI.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás vagy a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, 
és amennyiben annak feltételei fennállnak, a kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását 
követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/ZZB. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

15/ZP. A korlátozott összegű támogatással kapcsolatos közzététel és egyéb kötelezettségek
26/ZZJ.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

4. §  A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 25., 31., 38. és 
41. cikke szerinti,
b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, 
a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá
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beszerzésének költségeit számolhatja el, függetlenül attól, hogy ezek a  beruházás megkezdésének minősülő első 
tárgyi eszköz, vagy a kivitelezési munkák megrendelését megelőzően merültek-e fel.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A  beszámolóhoz mellékelni kell a  szerződésben meghatározott 
engedélyeket, valamint – energiahatékonysági beruházási elemek esetén – a 26/ZD. § szerinti dokumentumokat is.
26/ZZI.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás vagy a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, 
és amennyiben annak feltételei fennállnak, a kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását 
követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/ZZB. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

15/ZP. A korlátozott összegű támogatással kapcsolatos közzététel és egyéb kötelezettségek
26/ZZJ.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

4. §  A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 25., 31., 38. és 
41. cikke szerinti,
b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, 
a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá
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c) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
közleménye 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó határozatában foglalt feltételek szerinti
támogatást tartalmaz.”

5. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. §  A Rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a „befektetésösztönzési” szövegrész helyébe a „befektetésösztönzési, képzési és 
beruházás támogatási” szöveg lép.

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

8. §  Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. július 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. és 41. cikke 
szerinti,

b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá 
eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá

c) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
közleménye 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó határozatában foglalt feltételek szerinti

támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

Az energiahatékonysági beruházási, a megújuló energiatermelési beruházási és a korlátozott összegű 
támogatásban részesíthető tevékenységek felsorolása TEÁOR’08 kód szerint

1. 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

2. 102 Halfeldolgozás, -tartósítás

3. 103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

4. 104 Növényi, állati olaj gyártása

5. 105 Tejfeldolgozás

6. 106 Malomipari termék, keményítő gyártása

7. 107 Pékáru, tésztafélék gyártása

8. 108 Egyéb élelmiszer gyártása

9. 109 Takarmány gyártása

10. 110 Italgyártás

11. 120 Dohánytermék gyártása

12. 131 Textilszálak fonása

13. 132 Textilszövés

14. 133 Textilkikészítés

15. 139 Egyéb textiláru gyártása

16. 141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

17. 142 Szőrmecikk gyártása
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beszerzésének költségeit számolhatja el, függetlenül attól, hogy ezek a  beruházás megkezdésének minősülő első 
tárgyi eszköz, vagy a kivitelezési munkák megrendelését megelőzően merültek-e fel.
(2) A  beruházás költsége elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen tartalmazó 
számviteli bizonylatok alapján számolható el.
(3) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  kedvezményezett rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról 
szóló beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.
(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
beruházás műszaki, szakmai és pénzügyi adatait. A  beszámolóhoz mellékelni kell a  szerződésben meghatározott 
engedélyeket, valamint – energiahatékonysági beruházási elemek esetén – a 26/ZD. § szerinti dokumentumokat is.
26/ZZI.  § (1) Ha a  munkahelyfenntartás vagy a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben 
foglaltak szerint valósul meg, a  támogató az  e  rendeletben vagy a  támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, 
és amennyiben annak feltételei fennállnak, a kedvezményezett visszafizetésre irányuló eredménytelen felszólítását 
követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.
(2) A támogató elállhat a támogatási szerződéstől, ha
a) a kedvezményezett a támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási 
igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult támogatásra,
b) a  kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően 
csökken és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
c) a  kedvezményezett a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, 
illetve a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,
d) a kedvezményezett a 26/ZZB. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
e) a  kedvezményezett a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 
ütemezésnek megfelelő beszámolót.
(3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése 
esetén alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.
(4) A  kedvezményezett a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, ebben 
az esetben azonban köteles a számára folyósított támogatásnak a  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben 
meghatározott kamattal megnövelt összegét a támogatónak visszafizetni.

15/ZP. A korlátozott összegű támogatással kapcsolatos közzététel és egyéb kötelezettségek
26/ZZJ.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

4. §  A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 25., 31., 38. és 
41. cikke szerinti,
b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá eső, 
a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá
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c) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
közleménye 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó határozatában foglalt feltételek szerinti
támogatást tartalmaz.”

5. §  A Rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. §  A Rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a „befektetésösztönzési” szövegrész helyébe a „befektetésösztönzési, képzési és 
beruházás támogatási” szöveg lép.

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

8. §  Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. július 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. és 41. cikke 
szerinti,

b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá 
eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá

c) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
közleménye 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó határozatában foglalt feltételek szerinti

támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

Az energiahatékonysági beruházási, a megújuló energiatermelési beruházási és a korlátozott összegű 
támogatásban részesíthető tevékenységek felsorolása TEÁOR’08 kód szerint

1. 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

2. 102 Halfeldolgozás, -tartósítás

3. 103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

4. 104 Növényi, állati olaj gyártása

5. 105 Tejfeldolgozás

6. 106 Malomipari termék, keményítő gyártása

7. 107 Pékáru, tésztafélék gyártása

8. 108 Egyéb élelmiszer gyártása

9. 109 Takarmány gyártása

10. 110 Italgyártás

11. 120 Dohánytermék gyártása

12. 131 Textilszálak fonása

13. 132 Textilszövés

14. 133 Textilkikészítés

15. 139 Egyéb textiláru gyártása

16. 141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

17. 142 Szőrmecikk gyártása
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eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá

c) az  Európai Bizottságnak az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú 
közleménye 2.1. szakaszában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó határozatában foglalt feltételek szerinti

támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

Az energiahatékonysági beruházási, a megújuló energiatermelési beruházási és a korlátozott összegű 
támogatásban részesíthető tevékenységek felsorolása TEÁOR’08 kód szerint

1. 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

2. 102 Halfeldolgozás, -tartósítás

3. 103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

4. 104 Növényi, állati olaj gyártása

5. 105 Tejfeldolgozás

6. 106 Malomipari termék, keményítő gyártása

7. 107 Pékáru, tésztafélék gyártása

8. 108 Egyéb élelmiszer gyártása

9. 109 Takarmány gyártása

10. 110 Italgyártás

11. 120 Dohánytermék gyártása

12. 131 Textilszálak fonása

13. 132 Textilszövés

14. 133 Textilkikészítés

15. 139 Egyéb textiláru gyártása

16. 141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

17. 142 Szőrmecikk gyártása
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18. 143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

19. 151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

20. 152 Lábbeligyártás

21. 161 Fűrészárugyártás

22. 162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

23. 171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

24. 172 Papírtermék gyártása

25. 181 Nyomdai tevékenység

26. 182 Egyéb sokszorosítás

27. 191 Kokszgyártás

28. 192 Kőolaj-feldolgozás

29. 201 Vegyi alapanyag gyártása

30. 202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

31. 203 Festék, bevonóanyag gyártása

32. 204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

33. 205 Egyéb vegyi termék gyártása

34. 206 Vegyi szál gyártása

35. 211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

36. 212 Gyógyszerkészítmény gyártása

37. 221 Gumitermék gyártása

38. 222 Műanyag termék gyártása

39. 231 Üveg, üvegtermék gyártása

40. 232 Tűzálló termék gyártása

41. 233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

42. 234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

43. 235 Cement-, mész-, gipszgyártás

44. 236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

45. 237 Kőmegmunkálás

46. 239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

47. 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

48. 242 Acélcsőgyártás

49. 243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

50. 244 Nem vas fém alapanyag gyártása

51. 245 Fémöntés

52. 251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

53. 252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

54. 253 Gőzkazán gyártása

55. 254 Fegyver-, lőszergyártás

56. 255 Fémalakítás, porkohászat

57. 256 Fém felületkezelése, megmunkálása

58. 257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

59. 259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

60. 261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

61. 262 Számítógép, perifériás egység gyártása

62. 263 Híradás-technikai berendezés gyártása

63. 264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

64. 265 Műszer-, óragyártás
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46. 239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

47. 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

48. 242 Acélcsőgyártás

49. 243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

50. 244 Nem vas fém alapanyag gyártása

51. 245 Fémöntés
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57. 256 Fém felületkezelése, megmunkálása

58. 257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

59. 259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
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62. 263 Híradás-technikai berendezés gyártása
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65. 266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

66. 267 Optikai eszköz gyártása

67. 268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

68. 271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

69. 272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

70. 273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

71. 274 Villamos világítóeszköz gyártása

72. 275 Háztartási készülék gyártása

73. 279 Egyéb villamos berendezés gyártása

74. 281 Általános rendeltetésű gép gyártása

75. 282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

76. 283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

77. 284 Szerszámgépgyártás

78. 289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

79. 291 Közúti gépjármű gyártása

80. 292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

81. 293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

82. 301 Hajó, csónak gyártása

83. 302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

84. 303 Légi, űrjármű gyártása

85. 304 Katonai harcjármű gyártása

86. 309 Egyéb jármű gyártása

87. 310 Bútorgyártás

88. 321 Ékszergyártás

89. 322 Hangszergyártás

90. 323 Sportszergyártás

91. 324 Játékgyártás

92. 325 Orvosi eszköz gyártása

93. 329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

94. 331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

95. 332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
”
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 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodás megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti 
támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti megállapodás 
megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy 
módosítására, az  átvevő kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony módosítására vagy  
új támogatási jogviszony létrehozására irányul.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  átadó kedvezményezett a  költségvetési támogatást 
a  megállapodásban meghatározott összegben és határidőn belül utalja át az  átvevő kedvezményezett részére. 
Az  átadó kedvezményezett és az  átvevő kedvezményezett a  számlavezető pénzintézet által a  terhelés, illetve 
a jóváírás megtörténtéről kiállított igazolás másolatának megküldésével tájékoztatja a támogatót az átutalásról.

 (5) A  beszámolási kötelezettséget a  megállapodással módosított vagy létrehozott új támogatói okiratban, illetve 
támogatási szerződésben meghatározott támogatásra vonatkozóan kell teljesíteni. A  részbeszámolóhoz, 
beszámolóhoz az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell az átutalásra vonatkozó banki igazolás másolatát.

 (6) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján biztosított eltérő felhasználás, illetve a  költségvetési támogatás 
átadása nem minősül a  támogatás jogosulatlan igénybevételének, a  támogatás jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználásának. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  költségvetési támogatás 
(4) bekezdés szerinti átutalásának elmaradása esetén az Áht. 53/A. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói 
okirat alapján létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (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. §  Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak olyan sportlétesítményre, amely
a) esetében az  adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett 
országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az  edzés és verseny körülményeire való tekintettel 
18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe az „a (3) és (4) bekezdésben foglalt” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1588 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 



7128 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 

18. 143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

19. 151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

20. 152 Lábbeligyártás

21. 161 Fűrészárugyártás

22. 162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

23. 171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

24. 172 Papírtermék gyártása

25. 181 Nyomdai tevékenység

26. 182 Egyéb sokszorosítás

27. 191 Kokszgyártás

28. 192 Kőolaj-feldolgozás

29. 201 Vegyi alapanyag gyártása

30. 202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

31. 203 Festék, bevonóanyag gyártása

32. 204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

33. 205 Egyéb vegyi termék gyártása

34. 206 Vegyi szál gyártása

35. 211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

36. 212 Gyógyszerkészítmény gyártása

37. 221 Gumitermék gyártása

38. 222 Műanyag termék gyártása

39. 231 Üveg, üvegtermék gyártása

40. 232 Tűzálló termék gyártása

41. 233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

42. 234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

43. 235 Cement-, mész-, gipszgyártás

44. 236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

45. 237 Kőmegmunkálás

46. 239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

47. 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

48. 242 Acélcsőgyártás

49. 243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

50. 244 Nem vas fém alapanyag gyártása

51. 245 Fémöntés

52. 251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

53. 252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

54. 253 Gőzkazán gyártása

55. 254 Fegyver-, lőszergyártás

56. 255 Fémalakítás, porkohászat

57. 256 Fém felületkezelése, megmunkálása

58. 257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

59. 259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

60. 261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

61. 262 Számítógép, perifériás egység gyártása

62. 263 Híradás-technikai berendezés gyártása

63. 264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

64. 265 Műszer-, óragyártás
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65. 266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

66. 267 Optikai eszköz gyártása

67. 268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

68. 271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

69. 272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

70. 273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

71. 274 Villamos világítóeszköz gyártása

72. 275 Háztartási készülék gyártása

73. 279 Egyéb villamos berendezés gyártása

74. 281 Általános rendeltetésű gép gyártása

75. 282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

76. 283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

77. 284 Szerszámgépgyártás

78. 289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

79. 291 Közúti gépjármű gyártása

80. 292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

81. 293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

82. 301 Hajó, csónak gyártása

83. 302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

84. 303 Légi, űrjármű gyártása

85. 304 Katonai harcjármű gyártása

86. 309 Egyéb jármű gyártása

87. 310 Bútorgyártás

88. 321 Ékszergyártás

89. 322 Hangszergyártás

90. 323 Sportszergyártás

91. 324 Játékgyártás

92. 325 Orvosi eszköz gyártása

93. 329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

94. 331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

95. 332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
”
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a 2022/2023-as tanév bármely időszakában akár a használatba adás, akár a használatbavétel finanszírozási okokra 
hivatkozással nem biztosítható.

4. §  A 2. § szerinti bejelentést önkéntesen az 1. § és a 3. § hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet is teljesítheti, 
ha sportlétesítményt üzemeltet.

5. §  E rendelet alkalmazásában sportlétesítmény a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére ellenérték 
fejében vagy anélkül használt vagy bármely személy vagy szervezet rendelkezésére bocsátott ingatlan, létesítmény 
vagy egyéb épület.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 420/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról

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  
47. § (1) bekezdésére és 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, 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 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezetéből a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
48.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti feladatkörben az  egyházi jogi személyek részére fejlesztési vagy beruházási 
céllal nyújtott költségvetési támogatás (a továbbiakban: költségvetési támogatás) esetében az  e  rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az egyházi jogi személy kedvezményezett (a továbbiakban: átadó kedvezményezett) a részére nyújtott, de részben 
vagy egészben fel nem használt költségvetési támogatást – a támogató hozzájárulásával –
a) a  támogatóval fennálló másik támogatási jogviszonyában meghatározott fejlesztési vagy beruházási célra 

felhasználhatja, valamint
b) ugyanazon egyházhoz tartozó másik egyházi jogi személy (a továbbiakban: átvevő kedvezményezett) részére 

fejlesztési vagy beruházási célra átadhatja,
ha annak az eredeti támogatási jogviszonyban való felhasználása a veszélyhelyzet miatt tartós akadályba ütközik, és 
a támogatási jogviszony ilyen megváltoztatása nem jár többlet költségvetési támogatás biztosításával.

 (2) A költségvetési támogatás (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásáról az átadó kedvezményezett és a támogató, 
a  költségvetési támogatás (1)  bekezdés b)  pontja szerinti átadásról az  átadó kedvezményezett és átvevő 
kedvezményezett, valamint a  támogató – az  államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett –  
megállapodást kötnek. Ha a támogató a költségvetési támogatást biztosító előirányzat felett fejezetet irányító szervi 
jogállással nem bíró kezelő szerv, a megállapodás megkötéséhez a Kormánynak a kezelő szervet kijelölő tagja vagy 
az általa kijelölt személy előzetes hozzájárulása is szükséges.

7178 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 174. szám 

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodás megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti 
támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti megállapodás 
megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy 
módosítására, az  átvevő kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony módosítására vagy  
új támogatási jogviszony létrehozására irányul.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  átadó kedvezményezett a  költségvetési támogatást 
a  megállapodásban meghatározott összegben és határidőn belül utalja át az  átvevő kedvezményezett részére. 
Az  átadó kedvezményezett és az  átvevő kedvezményezett a  számlavezető pénzintézet által a  terhelés, illetve 
a jóváírás megtörténtéről kiállított igazolás másolatának megküldésével tájékoztatja a támogatót az átutalásról.

 (5) A  beszámolási kötelezettséget a  megállapodással módosított vagy létrehozott új támogatói okiratban, illetve 
támogatási szerződésben meghatározott támogatásra vonatkozóan kell teljesíteni. A  részbeszámolóhoz, 
beszámolóhoz az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell az átutalásra vonatkozó banki igazolás másolatát.

 (6) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján biztosított eltérő felhasználás, illetve a  költségvetési támogatás 
átadása nem minősül a  támogatás jogosulatlan igénybevételének, a  támogatás jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználásának. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  költségvetési támogatás 
(4) bekezdés szerinti átutalásának elmaradása esetén az Áht. 53/A. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói 
okirat alapján létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (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. §  Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak olyan sportlétesítményre, amely
a) esetében az  adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett 
országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az  edzés és verseny körülményeire való tekintettel 
18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe az „a (3) és (4) bekezdésben foglalt” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodás megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti 
támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti megállapodás 
megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy 
módosítására, az  átvevő kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony módosítására vagy  
új támogatási jogviszony létrehozására irányul.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  átadó kedvezményezett a  költségvetési támogatást 
a  megállapodásban meghatározott összegben és határidőn belül utalja át az  átvevő kedvezményezett részére. 
Az  átadó kedvezményezett és az  átvevő kedvezményezett a  számlavezető pénzintézet által a  terhelés, illetve 
a jóváírás megtörténtéről kiállított igazolás másolatának megküldésével tájékoztatja a támogatót az átutalásról.

 (5) A  beszámolási kötelezettséget a  megállapodással módosított vagy létrehozott új támogatói okiratban, illetve 
támogatási szerződésben meghatározott támogatásra vonatkozóan kell teljesíteni. A  részbeszámolóhoz, 
beszámolóhoz az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell az átutalásra vonatkozó banki igazolás másolatát.

 (6) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján biztosított eltérő felhasználás, illetve a  költségvetési támogatás 
átadása nem minősül a  támogatás jogosulatlan igénybevételének, a  támogatás jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználásának. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  költségvetési támogatás 
(4) bekezdés szerinti átutalásának elmaradása esetén az Áht. 53/A. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói 
okirat alapján létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (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. §  Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak olyan sportlétesítményre, amely
a) esetében az  adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett 
országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az  edzés és verseny körülményeire való tekintettel 
18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe az „a (3) és (4) bekezdésben foglalt” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodás megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti 
támogatási jogviszony megszüntetésére vagy módosítására, az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti megállapodás 
megkötése az  átadó kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony megszüntetésére vagy 
módosítására, az  átvevő kedvezményezett és a  támogató közötti támogatási jogviszony módosítására vagy  
új támogatási jogviszony létrehozására irányul.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  átadó kedvezményezett a  költségvetési támogatást 
a  megállapodásban meghatározott összegben és határidőn belül utalja át az  átvevő kedvezményezett részére. 
Az  átadó kedvezményezett és az  átvevő kedvezményezett a  számlavezető pénzintézet által a  terhelés, illetve 
a jóváírás megtörténtéről kiállított igazolás másolatának megküldésével tájékoztatja a támogatót az átutalásról.

 (5) A  beszámolási kötelezettséget a  megállapodással módosított vagy létrehozott új támogatói okiratban, illetve 
támogatási szerződésben meghatározott támogatásra vonatkozóan kell teljesíteni. A  részbeszámolóhoz, 
beszámolóhoz az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell az átutalásra vonatkozó banki igazolás másolatát.

 (6) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás alapján biztosított eltérő felhasználás, illetve a  költségvetési támogatás 
átadása nem minősül a  támogatás jogosulatlan igénybevételének, a  támogatás jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználásának. Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  költségvetési támogatás 
(4) bekezdés szerinti átutalásának elmaradása esetén az Áht. 53/A. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói 
okirat alapján létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 421/2022. (X. 27.) Korm. rendelete
az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (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. §  Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak olyan sportlétesítményre, amely
a) esetében az  adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett 
országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az  edzés és verseny körülményeire való tekintettel 
18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy
b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.”

2. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében az „a (3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe az „a (3) és (4) bekezdésben foglalt” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 423/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
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. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (4)  bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel az  Alaptörvény 51.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány 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 szerint az Ukrajna területén fennálló fegyveres 
konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek 
az elhárítása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszünteti.

2. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti
a) 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,

b) a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet.

4. §  Nem lép hatályba
a) a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam 

felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet,
b) az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról szóló  

267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet.

5. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. §  A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §  A Kormány a veszélyhelyzet következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A  Kormány az  állampolgárok együttműködését kéri a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtásában.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) 
Korm.  rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, 
e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.

 (2) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
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A Kormány 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. §  A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §  A Kormány a veszélyhelyzet következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A  Kormány az  állampolgárok együttműködését kéri a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtásában.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) 
Korm.  rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, 
e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.

 (2) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
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A Kormány 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. §  A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §  A Kormány a veszélyhelyzet következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A  Kormány az  állampolgárok együttműködését kéri a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtásában.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) 
Korm.  rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési 
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, 
e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.

 (2) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
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 1. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,

 2. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,

 3. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
 6. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 7. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet,
 8. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 

villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet,
 9. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
10. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
11. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 

szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
12. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet,
13. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,
14. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
15. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet,

16. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,

17. az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) 
Korm. rendelet,

18. a veszélyhelyzet ideje alatt a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

19. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

20. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

21. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet,

22. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

23. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
24. 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,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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 1. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,

 2. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,

 3. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
 6. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 7. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet,
 8. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 

villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet,
 9. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
10. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
11. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 

szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
12. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet,
13. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,
14. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
15. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet,

16. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,

17. az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) 
Korm. rendelet,

18. a veszélyhelyzet ideje alatt a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

19. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

20. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

21. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet,

22. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

23. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
24. 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,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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egyes szabályokról, valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,

26. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,

27. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

28. a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

29. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

30. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet,

31. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (3) 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 [a továbbiakban: 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
 1. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,
 2. az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet,
 3. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet 

– annak 5. §-a kivételével –,
 4. a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet,
 5. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
 6. az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

 7. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 12. §-a kivételével –,

 8. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 9. egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet – annak 2. §-a és 5. §-a kivételével –,

10. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

11. a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam 
felügyelete alá vonásáról szóló 230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

12. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 27. §-a kivételével –,

13. a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről szóló 
246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

14. a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról szóló 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

15. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

16. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

17. a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 
255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
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18. egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 
16. §-a kivételével –,

19. a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
20. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
21. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
22. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

23. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása 
alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

24. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet során történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 272/2022. (VII. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

26. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról szóló 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 
– annak 4. §-a kivételével –,

28. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet 
– annak 6. §-a kivételével –,

29. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet – annak 13. §-a kivételével –,

30. egyes államháztartási szabályoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt a  tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

32. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

33. a veszélyhelyzet idején a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti 
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 8.  §-a 
kivételével –,

34. a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

35. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

36. a veszélyhelyzet ideje alatt a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

37. az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

38. egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról 
szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

39. egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

40. egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
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 1. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 
bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,

 2. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából 
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb 
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,

 3. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
 6. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 7. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet,
 8. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 

villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet,
 9. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
10. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
11. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 

szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
12. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet,
13. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,
14. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
15. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet,

16. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,

17. az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) 
Korm. rendelet,

18. a veszélyhelyzet ideje alatt a  helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

19. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

20. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

21. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet,

22. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

23. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
24. 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,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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egyes szabályokról, valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,

26. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,

27. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

28. a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

29. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

30. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet,

31. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (3) 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 [a továbbiakban: 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
 1. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,
 2. az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet,
 3. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet 

– annak 5. §-a kivételével –,
 4. a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet,
 5. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
 6. az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

 7. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 12. §-a kivételével –,

 8. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 9. egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet – annak 2. §-a és 5. §-a kivételével –,

10. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

11. a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam 
felügyelete alá vonásáról szóló 230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

12. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 27. §-a kivételével –,

13. a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről szóló 
246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

14. a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról szóló 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

15. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

16. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

17. a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 
255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
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egyes szabályokról, valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet,

26. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,

27. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

28. a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

29. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

30. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet,

31. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (3) 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 [a továbbiakban: 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet] szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
 1. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,
 2. az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet,
 3. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet 

– annak 5. §-a kivételével –,
 4. a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet,
 5. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
 6. az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 

stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

 7. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet – annak 12. §-a kivételével –,

 8. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 9. egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet – annak 2. §-a és 5. §-a kivételével –,

10. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

11. a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam 
felügyelete alá vonásáról szóló 230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

12. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 27. §-a kivételével –,

13. a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről szóló 
246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

14. a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról szóló 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

15. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

16. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
254/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

17. a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 
255/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
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18. egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 
16. §-a kivételével –,

19. a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
20. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
21. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
22. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

23. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása 
alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

24. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet során történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 272/2022. (VII. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

26. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról szóló 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 
– annak 4. §-a kivételével –,

28. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet 
– annak 6. §-a kivételével –,

29. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet – annak 13. §-a kivételével –,

30. egyes államháztartási szabályoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt a  tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

32. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

33. a veszélyhelyzet idején a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti 
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 8.  §-a 
kivételével –,

34. a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

35. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

36. a veszélyhelyzet ideje alatt a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

37. az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

38. egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról 
szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

39. egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

40. egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
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18. egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 
16. §-a kivételével –,

19. a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
20. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
21. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
22. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

23. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása 
alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

24. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet során történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 272/2022. (VII. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

26. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról szóló 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 
– annak 4. §-a kivételével –,

28. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet 
– annak 6. §-a kivételével –,

29. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet – annak 13. §-a kivételével –,

30. egyes államháztartási szabályoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt a  tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

32. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

33. a veszélyhelyzet idején a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti 
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 8.  §-a 
kivételével –,

34. a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

35. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

36. a veszélyhelyzet ideje alatt a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

37. az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

38. egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról 
szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

39. egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

40. egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
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41. a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

42. a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, 
nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

43. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

44. a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

45. egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

46. a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
– annak 10. §-a kivételével –,

47. a veszélyhelyzet ideje alatt a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 4.  §-a 
kivételével –,

48. a veszélyhelyzet ideje alatt a  vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

49. egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6.  §-a 
kivételével –,

50. egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 
5. §-a kivételével –,

51. az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

52. egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról 
szóló 356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

53. a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 
6. §-a kivételével –,

54. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló  
833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a  belarusz helyzetre és Belarusznak az  Ukrajna elleni orosz 
agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi 
rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –,

55. a veszélyhelyzet ideje alatt a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas 
vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

56. a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

57. a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

58. kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a  kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

59. az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

60. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 
371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

61. 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. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

1596 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	175.	szám 7187

18. egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 
16. §-a kivételével –,

19. a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,
20. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,
21. a csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje 

alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
22. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 

továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

23. az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 
továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása 
alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

24. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a  veszélyhelyzet során történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről szóló 272/2022. (VII. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

26. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról szóló 273/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 275/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 
– annak 4. §-a kivételével –,

28. a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló 280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet 
– annak 6. §-a kivételével –,

29. a veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet – annak 13. §-a kivételével –,

30. egyes államháztartási szabályoknak a  veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról és 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt a  tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

32. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII. 5.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

33. a veszélyhelyzet idején a  villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti 
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 8.  §-a 
kivételével –,

34. a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

35. a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

36. a veszélyhelyzet ideje alatt a  társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

37. az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

38. egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról 
szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

39. egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

40. egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló 297/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,
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41. a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

42. a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, 
nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

43. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

44. a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

45. egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

46. a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
– annak 10. §-a kivételével –,

47. a veszélyhelyzet ideje alatt a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 4.  §-a 
kivételével –,

48. a veszélyhelyzet ideje alatt a  vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

49. egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6.  §-a 
kivételével –,

50. egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 
5. §-a kivételével –,

51. az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

52. egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról 
szóló 356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

53. a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 
6. §-a kivételével –,

54. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló  
833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a  belarusz helyzetre és Belarusznak az  Ukrajna elleni orosz 
agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi 
rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –,

55. a veszélyhelyzet ideje alatt a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas 
vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

56. a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

57. a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

58. kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a  kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

59. az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

60. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 
371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

61. 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. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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41. a társasági adó devizában történő megfizetéséről szóló 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 5.  §-a 
kivételével –,

42. a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, 
nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

43. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

44. a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

45. egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

46. a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek 
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
– annak 10. §-a kivételével –,

47. a veszélyhelyzet ideje alatt a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 4.  §-a 
kivételével –,

48. a veszélyhelyzet ideje alatt a  vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

49. egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6.  §-a 
kivételével –,

50. egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 
5. §-a kivételével –,

51. az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 
355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

52. egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról 
szóló 356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

53. a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól szóló 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 
6. §-a kivételével –,

54. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló  
833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a  belarusz helyzetre és Belarusznak az  Ukrajna elleni orosz 
agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi 
rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –,

55. a veszélyhelyzet ideje alatt a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas 
vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

56. a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet – annak 4. §-a 
kivételével –,

57. a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

58. kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a  kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

59. az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
370/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

60. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 
371/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

61. 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. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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62. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet 
– annak 5. §-a kivételével –,

63. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében 
történő felfüggesztéséről szóló 387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

64. a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról szóló 388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

65. a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, 
díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére 
a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról szóló 392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet,

66. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 393/2022. (X. 19.) 
Korm. rendelet,

67. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet,

68. a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának 
kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

69. a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és 
a mikrogridek létrehozásáról szóló 414/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

70. a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

71. az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,

72. a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről szóló 418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,
73. az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 

ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes 
sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
419/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,

74. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 420/2022. (X. 27.) 
Korm. rendelet, 

75. a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének 
veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (4) Ahol

a) az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
b) a (2) bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet vagy a 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet,
c) a (3)  bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a  27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet vagy a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.

2. §  A 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 21. alcíme.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2022. december 31-jén lép hatályba.

4. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló  
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet.

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1597
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62. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet 
– annak 5. §-a kivételével –,

63. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében 
történő felfüggesztéséről szóló 387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

64. a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról szóló 388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

65. a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, 
díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére 
a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról szóló 392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet,

66. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 393/2022. (X. 19.) 
Korm. rendelet,

67. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet,

68. a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának 
kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

69. a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és 
a mikrogridek létrehozásáról szóló 414/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

70. a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

71. az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,

72. a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről szóló 418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,
73. az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 

ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes 
sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
419/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,

74. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 420/2022. (X. 27.) 
Korm. rendelet, 

75. a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének 
veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (4) Ahol

a) az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
b) a (2) bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet vagy a 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet,
c) a (3)  bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a  27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet vagy a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.

2. §  A 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 21. alcíme.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2022. december 31-jén lép hatályba.

4. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló  
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet.7190	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	175.	szám	

5. § (1) Hatályát veszti a 2. §.
 (2) Hatályát veszti a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló  

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak 
átadásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2022. november 1. napjától a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 
1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszáma: 01-10-044180) (a  továbbiakban: NIF Zrt.) az  NKK Nemzeti Közlekedési 
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Horvát  utca  14–26.; 
cégjegyzékszáma: 01-10-048661) (a  továbbiakban: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) jogutódja 
az 1. mellékletben meghatározott projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban 
rögzített feladatok tekintetében.

 (2) 2022. november 1. napjától a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-10-044336) 
(a  továbbiakban: BMSK Zrt.) az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a  2.  mellékletben 
meghatározott projektek, valamint az  azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített 
feladatok tekintetében.

 (3) 2022. november 1. napjától a BMSK Zrt. az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat hatálya alá tartozó, a  3.  mellékletben meghatározott projekt, valamint az  azokhoz kapcsolódó, 
jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

 (4) 2022. november 1. napjától a  BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-09-273409) (a  továbbiakban: BMSK Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hatálya 
alá tartozó, a  4.  mellékletben meghatározott projekt, valamint az  azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és 
kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

 (5) 2022. november 1. napjától a  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14–26. 8. em. 836.; cégjegyzékszáma: 01-10-141742) (a  továbbiakban: 
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a 2023. évi 
labdarúgó Európa-liga döntőjének budapesti megrendezése, valamint az  azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és 
kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

2. § (1) Az  1.  § szerinti jogutódlások tárgyát képezi a  feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő valamennyi jogviszony 
– az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel fennálló munkaviszonyból származó jogok és 
kötelezettségek kivételével –, így különösen
a) a vagyoni, dologi jogok és kötelezettségek, valamint
b) a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek.

 (2) Az  1.  § szerinti jogutódlások az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel szemben fennálló 
követeléseket nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési vagy kártérítési igényt vagy biztosíték 
nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.
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62. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 381/2022. (X. 6.) Korm. rendelet 
– annak 5. §-a kivételével –,

63. a veszélyhelyzetre tekintettel egyes rendelkezések alkalmazásának a Rezsivédelmi Alap növelése érdekében 
történő felfüggesztéséről szóló 387/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

64. a veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátás biztosításáról szóló 388/2022. (X. 14.) Korm. rendelet – annak 8. §-a 
kivételével –,

65. a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, 
díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére 
a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról szóló 392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet,

66. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 393/2022. (X. 19.) 
Korm. rendelet,

67. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet,

68. a veszélyhelyzet idején a háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának 
kérdéseiről szóló 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

69. a veszélyhelyzet idején a naperőművek hálózati csatlakozásának gyorsításához szükséges intézkedésekről és 
a mikrogridek létrehozásáról szóló 414/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

70. a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet,

71. az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,

72. a rehabilitációs foglalkoztatás veszélyhelyzeti működéséről szóló 418/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,
73. az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 

ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet során az egyes 
sportlétesítmények üzemeltetésének felfüggesztésével összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 
419/2022. (X. 27.) Korm. rendelet,

74. a veszélyhelyzet ideje alatt egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 420/2022. (X. 27.) 
Korm. rendelet, 

75. a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének 
veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet

a 2022. október 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (4) Ahol

a) az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,
b) a (2) bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet vagy a 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet,
c) a (3)  bekezdés szerinti valamely kormányrendelet a  478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, a  27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet vagy a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 
katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.

2. §  A 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 21. alcíme.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2022. december 31-jén lép hatályba.

4. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló  
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 383/2022. (X. 10.) Korm. rendelet.7190	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	175.	szám	

5. § (1) Hatályát veszti a 2. §.
 (2) Hatályát veszti a  veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló  

521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelete
az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak 
átadásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2022. november 1. napjától a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 
1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszáma: 01-10-044180) (a  továbbiakban: NIF Zrt.) az  NKK Nemzeti Közlekedési 
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Horvát  utca  14–26.; 
cégjegyzékszáma: 01-10-048661) (a  továbbiakban: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) jogutódja 
az 1. mellékletben meghatározott projektek, valamint az azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban 
rögzített feladatok tekintetében.

 (2) 2022. november 1. napjától a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-10-044336) 
(a  továbbiakban: BMSK Zrt.) az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a  2.  mellékletben 
meghatározott projektek, valamint az  azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és kormányhatározatban rögzített 
feladatok tekintetében.

 (3) 2022. november 1. napjától a BMSK Zrt. az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat hatálya alá tartozó, a  3.  mellékletben meghatározott projekt, valamint az  azokhoz kapcsolódó, 
jogszabályban és kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

 (4) 2022. november 1. napjától a  BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 01-09-273409) (a  továbbiakban: BMSK Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat hatálya 
alá tartozó, a  4.  mellékletben meghatározott projekt, valamint az  azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és 
kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

 (5) 2022. november 1. napjától a  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14–26. 8. em. 836.; cégjegyzékszáma: 01-10-141742) (a  továbbiakban: 
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.) az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja a 2023. évi 
labdarúgó Európa-liga döntőjének budapesti megrendezése, valamint az  azokhoz kapcsolódó, jogszabályban és 
kormányhatározatban rögzített feladatok tekintetében.

2. § (1) Az  1.  § szerinti jogutódlások tárgyát képezi a  feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő valamennyi jogviszony 
– az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel fennálló munkaviszonyból származó jogok és 
kötelezettségek kivételével –, így különösen
a) a vagyoni, dologi jogok és kötelezettségek, valamint
b) a feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek.

 (2) Az  1.  § szerinti jogutódlások az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel szemben fennálló 
követeléseket nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési vagy kártérítési igényt vagy biztosíték 
nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.
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k) 32. § b) pontja;
l) 20. és 21. alcíme;
m) 57. § c) és d) pontja.

3. Záró rendelkezések

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

19. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szabad felhasználású hitel folyósításának feltétele, hogy a  hallgató kedvezményes fizetési számlát nyisson 
és tartson fenn a  Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott 
pénzforgalmi szolgáltatónál.”

2. §  A Rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelt forintban utalja az alábbiak szerint:)
„a) a  szabad felhasználású hitelt a  hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban, a  hitelfelvevőnek a  Diákhitel 
szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetett fizetési számlájára utalja,”

3. §  A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  folyósítási feltételek fennállása esetén a  Diákhitel szervezet a  hallgatói hitelszerződés alapján folyósított 
hallgatói hitelt forintban, átutalással, a  hitelfelvevőnek a  Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja át.”

4. §  A Rendelet a következő 34/J. §-sal egészül ki:
„34/J.  § A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2022. (XI. 2.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 9.) megállapított 3.  § (5)  bekezdését, 13.  § (2)  bekezdés a)  pontját és  
23. § (2) bekezdését a Mód R. 9. hatálybalépését követően kötött szabad felhasználású hallgatói hitelszerződésekre 
kell alkalmazni.”

5. §  Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1599



7482 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 181. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 
197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában foglaltaktól eltérően a  bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a  kisadózói adóalanyiság, 
ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a  TESZOR 49.32.11 szerinti taxis 
személyszállításból származó bevételt.

 (2) Megszűnik a  kisadózói adóalanyiság annak a  hónapnak az  utolsó napjával, amelyben a  kisadózó a  Kata tv. 2.  § 
2. pont a)–j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

 (3) A  kisadózó a (2)  bekezdés szerinti tényt a  tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az  állami adó- és 
vámhatósághoz.

 (4) A  Kata tv. 5.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a  kisadózói 
adóalanyiság megszűnését abban az  esetben is, ha a  kisadózó a  (3)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét 
nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

2. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  TESZOR 85.53.11 
Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható.
 (2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése 

esetén alkalmazható.

5. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. alcíme a következő 
13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Neta tv. 7. § (3) bekezdését a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Mentes a népegészségügyi termékadó alól annak az adóköteles terméknek a Neta tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
értékesítése, amelyet vevője
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 89. § (1) bekezdése vagy 
az Áfa törvény 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, vagy
b) olyan saját termék előállításához használ fel, melyet az  Áfa törvény 89.  § (1)  bekezdése vagy 98.  §-a szerinti 
feltételeknek megfelelően értékesít.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség feltétele, hogy a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés szándékáról 
a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a  (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés 
tényét és
a) a (2) bekezdés a) pontja szerint továbbértékesített adóköteles termék mennyiségét,
b) a (2)  bekezdés b)  pontja szerint értékesített saját termék előállításához felhasznált, az  adóalanytól beszerzett 
adóköteles termék mennyiségét
az adóalany számára hitelt érdemlően igazolja.

1600 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 



7482 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 181. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 
197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában foglaltaktól eltérően a  bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a  kisadózói adóalanyiság, 
ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a  TESZOR 49.32.11 szerinti taxis 
személyszállításból származó bevételt.

 (2) Megszűnik a  kisadózói adóalanyiság annak a  hónapnak az  utolsó napjával, amelyben a  kisadózó a  Kata tv. 2.  § 
2. pont a)–j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

 (3) A  kisadózó a (2)  bekezdés szerinti tényt a  tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az  állami adó- és 
vámhatósághoz.

 (4) A  Kata tv. 5.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a  kisadózói 
adóalanyiság megszűnését abban az  esetben is, ha a  kisadózó a  (3)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét 
nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

2. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  TESZOR 85.53.11 
Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható.
 (2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése 

esetén alkalmazható.

5. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. alcíme a következő 
13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Neta tv. 7. § (3) bekezdését a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Mentes a népegészségügyi termékadó alól annak az adóköteles terméknek a Neta tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
értékesítése, amelyet vevője
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 89. § (1) bekezdése vagy 
az Áfa törvény 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, vagy
b) olyan saját termék előállításához használ fel, melyet az  Áfa törvény 89.  § (1)  bekezdése vagy 98.  §-a szerinti 
feltételeknek megfelelően értékesít.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség feltétele, hogy a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés szándékáról 
a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a  (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés 
tényét és
a) a (2) bekezdés a) pontja szerint továbbértékesített adóköteles termék mennyiségét,
b) a (2)  bekezdés b)  pontja szerint értékesített saját termék előállításához felhasznált, az  adóalanytól beszerzett 
adóköteles termék mennyiségét
az adóalany számára hitelt érdemlően igazolja.
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(4) Ha a  vevő a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatában foglaltak ellenére az  általa beszerzett terméket belföldön 
értékesíti tovább, vagy a  beszerzett terméket olyan saját termék előállításához használja fel, amit belföldön 
értékesít, akkor erről a  tényről – a  belföldön továbbértékesített termék vagy a  belföldön értékesített saját 
termék előállításához felhasznált adóköteles termék mennyiségének megjelölésével – az  adó alanyát a  belföldi 
értékesítés teljesítési időpontját követő 8 napon belül köteles értesíteni. Az  adó alanya a  vevő által belföldön 
továbbértékesített adóköteles termék vagy a  belföldön értékesített saját termék előállításához felhasznált termék 
utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés 
kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és esedékességkor 
megfizetni.
(5) Amennyiben a vevő a belföldi értékesítésről szóló, (4) bekezdés szerinti értesítési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, akkor a  számára értékesített adóköteles termék után az  adóalany által meg nem fizetett adót, 
a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a  mulasztást 
az állami adó- és vámhatóság tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot 
a vevő köteles megfizetni.”

6. §  A Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31–34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1. Adóköteles termék Adómérték)

31.  j)  Előrecsomagolt édes, sós tészta  

32. ja)

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20, 
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá 
tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma 
meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy amely 
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide nem értve  
a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket

210 forint/kilogramm

33. jb)

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20, 
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó 
olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy 
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget nem haladja meg, ide nem értve 
a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket

65 forint/kilogramm

34. jc)

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20, 
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó 
olyan termék, amelynek sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm 
mennyiséget

210 forint/kilogramm
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5. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a) 3. §-a,
b) 4. §-a,
c) 5. §-a,
d) 6.  § (1)  bekezdésében a „4.  §, az  ESZ-rendelet 2.  § (5)  bekezdése vagy az  ESZ-rendelet 7.  § (4)  bekezdése 

alapján a” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  támogatott szervezet módosítási kérelme 
a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is irányulhat.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok 
megvalósítása során is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén utasonként 5100 forint,
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként
ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén 6800 forint,
bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,
bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén 12 700 forint.
(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető 
és beazonosítható módon megküldi a  (2)  bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek 
az  adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az  ACI Airport Carbon and 
Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.
(4b) Ha a  (3)  bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a  (4a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a  hozzájárulást az  utas végső úti céljától függően a  (4)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontja vagy a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46.  §-ában meghatározott rendelkezéseket a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek (a  továbbiakban: központi költségvetési 
szerv) villamosenergia-beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

2. §  A Kormány a 2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a  központi költségvetési szerv 2021. évi 
villamosenergia-fogyasztása – beleértve a  saját vagyonkezelésben lévő villamosenergia-hálózat ellátását – 
mértékéig – a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is – engedélyezi 
a  központi költségvetési szerv részére a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV.  törvényben megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást. A  többlet-kötelezettségvállalás 
összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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5. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a) 3. §-a,
b) 4. §-a,
c) 5. §-a,
d) 6.  § (1)  bekezdésében a „4.  §, az  ESZ-rendelet 2.  § (5)  bekezdése vagy az  ESZ-rendelet 7.  § (4)  bekezdése 

alapján a” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  támogatott szervezet módosítási kérelme 
a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is irányulhat.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok 
megvalósítása során is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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3. §  Az R.
a) 2.  § (1)  bekezdésében az  „átlagos napi mennyiség” szövegrész helyébe az  „átlagos napi, a  kereskedőnél 

készleten lévő mennyiség” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „1. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (5) bekezdése és 1/A. § (5) bekezdése” 

szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében az „1. § és 2. §” szövegrész helyébe az „1–2/A. §” szöveg,
d) 4. §-ában a „2. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (2) bekezdése és 2/A. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

4. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 451/2022. (XI. 9.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez

Hatósági áras termékek

1. Megnevezés

2.
Friss tojás, héjában a Gallus domesticus 
fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve 
a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

3. Étkezési burgonya, kivéve újburgonya
                       ”

A Kormány 452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
és a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hozzájárulás mértéke
a) ha az  utas végső úti célja az  Albán Köztársaság, az  Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, 
az  Észak-macedón Köztársaság, az  Izlandi Köztársaság, a  Koszovói Köztársaság, a  Liechtensteini Fejedelemség, 
a  Moldovai Köztársaság, a  Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, 
a  Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a  Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az  Európai 
Unió területén található,
aa) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén utasonként 2700 forint,
ab) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,
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ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén utasonként 5100 forint,
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként
ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén 6800 forint,
bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,
bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén 12 700 forint.
(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető 
és beazonosítható módon megküldi a  (2)  bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek 
az  adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az  ACI Airport Carbon and 
Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.
(4b) Ha a  (3)  bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a  (4a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a  hozzájárulást az  utas végső úti céljától függően a  (4)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontja vagy a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46.  §-ában meghatározott rendelkezéseket a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek (a  továbbiakban: központi költségvetési 
szerv) villamosenergia-beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

2. §  A Kormány a 2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a  központi költségvetési szerv 2021. évi 
villamosenergia-fogyasztása – beleértve a  saját vagyonkezelésben lévő villamosenergia-hálózat ellátását – 
mértékéig – a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is – engedélyezi 
a  központi költségvetési szerv részére a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV.  törvényben megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást. A  többlet-kötelezettségvállalás 
összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén utasonként 5100 forint,
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként
ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén 6800 forint,
bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,
bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén 12 700 forint.
(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető 
és beazonosítható módon megküldi a  (2)  bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek 
az  adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az  ACI Airport Carbon and 
Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.
(4b) Ha a  (3)  bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a  (4a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a  hozzájárulást az  utas végső úti céljától függően a  (4)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontja vagy a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46.  §-ában meghatározott rendelkezéseket a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek (a  továbbiakban: központi költségvetési 
szerv) villamosenergia-beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

2. §  A Kormány a 2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a  központi költségvetési szerv 2021. évi 
villamosenergia-fogyasztása – beleértve a  saját vagyonkezelésben lévő villamosenergia-hálózat ellátását – 
mértékéig – a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is – engedélyezi 
a  központi költségvetési szerv részére a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV.  törvényben megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást. A  többlet-kötelezettségvállalás 
összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén utasonként 5100 forint,
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként
ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén 6800 forint,
bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,
bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén 12 700 forint.
(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető 
és beazonosítható módon megküldi a  (2)  bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek 
az  adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az  ACI Airport Carbon and 
Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.
(4b) Ha a  (3)  bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a  (4a)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a  hozzájárulást az  utas végső úti céljától függően a  (4)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontja vagy a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46.  §-ában meghatározott rendelkezéseket a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek (a  továbbiakban: központi költségvetési 
szerv) villamosenergia-beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

2. §  A Kormány a 2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a  központi költségvetési szerv 2021. évi 
villamosenergia-fogyasztása – beleértve a  saját vagyonkezelésben lévő villamosenergia-hálózat ellátását – 
mértékéig – a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is – engedélyezi 
a  központi költségvetési szerv részére a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV.  törvényben megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást. A  többlet-kötelezettségvállalás 
összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából adódó igazolt mértéket.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseit az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és 
kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó 
részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási 
tervről

A Kormány a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyarország területén történt minden olyan légiközlekedési balesetre, mely 19 főnél több utas szállítására 

vagy 10 tonnánál több áru szállítására alkalmas polgári légijárművel történik, és a  baleset következtében 
legalább 5 fő elhunyt, vagy legalább 10 fő súlyosan sérült,

b) minden polgári légijárműre, amely a  fedélzetén a  berakodás előtti előzetes áruinformációk alapján 
történt kockázatelemzésből származó Do Not Load (a továbbiakban: DNL) jelöléssel ellátott árut vagy 
postaküldeményt szállít, amelynek repülési útja során az Európai Unió területén az első belépési vámhatóság 
Magyarország vámhatósága, vagy amely Magyarország légterén átrepül, ha Magyarország légtere az  első 
európai uniós tagállam, amelyet repülési útja során érint,

c) a  Kormány rendeletében megállapított egészségügyi válsághelyzetre, amelyet az  Egészségügyi 
Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi 
horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély (járványügyi 
szükséghelyzet) szükségessé tesz.

 (2) E rendelet hatálya kiterjed
 1. a légiközlekedési hatóságra,
 2. a közlekedésbiztonsági szervre,
 3. a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,
 4. az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságra és az önkéntes tűzoltó egyesületre,
 5. az állami mentőszolgálatra,
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A Kormány 459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Adóköteles az  átviteli rendszerirányító által beszerzett, a  villamos energia belső piacáról szóló, 
2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/943/EU rendelet) 2. cikk 
13. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási kapacitás nyújtása.
(2) Az  e  § szerinti különadó alanya a  2019/943/EU rendelet 2.  cikk 12.  pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási 
szolgáltató belföldi vagy külföldi személy (ideértve a külföldi személy magyarországi fióktelepét is).
(3) Az  e  § szerinti különadó adóalapja a  kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás ellenértékeként kapott 
(pénzügyileg realizált) árbevétel.
(4) Az adó mértéke
a) 2022-ben az adóalap 13 százaléka,
b) 2023-ban az adóalap 10 százaléka.
(5) A fizetendő különadót – ide nem értve a (7) bekezdés szerinti esetet – az átviteli rendszerirányító állapítja meg 
és vonja le az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásért fizetett ellenérték összegéből. A fizetendő különadót – ide nem 
értve a (7) bekezdés szerinti esetet – az átviteli rendszerirányító havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig 
vallja be és fizeti meg.
(6) E § rendelkezéseit első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre kell alkalmazni.
(7) A  2022. január 1-je és az  e  rendelet hatálybalépése hónapjának utolsó napja közötti időszakra fizetendő 
különadót az  e  § szerinti különadó alanya két egyenlő részletben, 2022. december 20-ig és 2023. február 20-ig 
állapítja meg, vallja be és fizeti meg, azzal, hogy ha az  adóalany külföldi vállalkozás, akkor a  külföldi személy 
adóalany az  állami adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében az  állami adóhatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon bejelentkezik az  állami adóhatósághoz 2022. december 15-ig. Ha a  külföldi személy 
adóalany 2022. december 1-jét követően válik az  e  § szerinti különadó alanyává, az  alannyá válás napját követő 
hónap 1.  napjáig kell bejelentkeznie az  állami adóhatósághoz. Az  állami adóhatóság a  bejelentkezés alapján 
nyilvántartásba veszi az adó külföldi alanyát.
(8) Az  (5) és a  (7)  bekezdés szerinti bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt az  állami 
adó- és vámhatóság 2022. november 30-ig honlapján közzéteszi.
(9) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból a  2022. adóév közben kikerülő 
rendszerszintű szolgáltatások nyújtója (jogutódja) a  (7)  bekezdés szerinti kötelezettségét 2022. december 20. 
napjáig teljesíti.
(10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e § szerinti különadó vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott 
kérdésekben az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az  adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.
(11) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.”

2. §  Ez a rendelet 2022. november 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1606 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 



7540	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	183.	szám	

A Kormány 459/2022. (XI. 9.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Adóköteles az  átviteli rendszerirányító által beszerzett, a  villamos energia belső piacáról szóló, 
2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/943/EU rendelet) 2. cikk 
13. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási kapacitás nyújtása.
(2) Az  e  § szerinti különadó alanya a  2019/943/EU rendelet 2.  cikk 12.  pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási 
szolgáltató belföldi vagy külföldi személy (ideértve a külföldi személy magyarországi fióktelepét is).
(3) Az  e  § szerinti különadó adóalapja a  kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás ellenértékeként kapott 
(pénzügyileg realizált) árbevétel.
(4) Az adó mértéke
a) 2022-ben az adóalap 13 százaléka,
b) 2023-ban az adóalap 10 százaléka.
(5) A fizetendő különadót – ide nem értve a (7) bekezdés szerinti esetet – az átviteli rendszerirányító állapítja meg 
és vonja le az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásért fizetett ellenérték összegéből. A fizetendő különadót – ide nem 
értve a (7) bekezdés szerinti esetet – az átviteli rendszerirányító havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig 
vallja be és fizeti meg.
(6) E § rendelkezéseit első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő adóévre kell alkalmazni.
(7) A  2022. január 1-je és az  e  rendelet hatálybalépése hónapjának utolsó napja közötti időszakra fizetendő 
különadót az  e  § szerinti különadó alanya két egyenlő részletben, 2022. december 20-ig és 2023. február 20-ig 
állapítja meg, vallja be és fizeti meg, azzal, hogy ha az  adóalany külföldi vállalkozás, akkor a  külföldi személy 
adóalany az  állami adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében az  állami adóhatóság által rendszeresített 
formanyomtatványon bejelentkezik az  állami adóhatósághoz 2022. december 15-ig. Ha a  külföldi személy 
adóalany 2022. december 1-jét követően válik az  e  § szerinti különadó alanyává, az  alannyá válás napját követő 
hónap 1.  napjáig kell bejelentkeznie az  állami adóhatósághoz. Az  állami adóhatóság a  bejelentkezés alapján 
nyilvántartásba veszi az adó külföldi alanyát.
(8) Az  (5) és a  (7)  bekezdés szerinti bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt az  állami 
adó- és vámhatóság 2022. november 30-ig honlapján közzéteszi.
(9) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból a  2022. adóév közben kikerülő 
rendszerszintű szolgáltatások nyújtója (jogutódja) a  (7)  bekezdés szerinti kötelezettségét 2022. december 20. 
napjáig teljesíti.
(10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e § szerinti különadó vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott 
kérdésekben az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az  adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.
(11) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.”

2. §  Ez a rendelet 2022. november 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2022. (XI. 8.) MNB rendelete
a „Kertész Imre” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Kertész Imre 20 éve kapott irodalmi Nobel-díjat – „Kertész Imre” 
megnevezéssel 7500 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. november 9.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 × 25 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján a  szárnyaló szabadság allegóriájának absztrakt, vonalas ábrázolása látható. Az  ábrázolás 

fölött, bal oldalon, két egymás alatti sorban a  „7500” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, az  ábrázolás alatt, jobb 
oldalon, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az  előlap bal oldali szélén, 
fent – a perem ívét követve – a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Kertész Imre félalakos portréja látható, a  portrétól jobbra, két egymás alatti sorban 
Kertész Imre aláírása, valamint a „NOBEL-DÍJ • 2002” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén, lent Holló István 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. november 9-én lép hatályba.

  Dr. Kandrács Csaba s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 46/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe: 

 

 
 
 

 

2. melléklet a 46/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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1. melléklet a 46/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe: 

 

 
 
 

 

2. melléklet a 46/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 47/2022. (XI. 8.) MNB rendelete
a „Kertész Imre” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Kertész Imre 20 éve kapott irodalmi Nobel-díjat – „Kertész Imre” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. november 9.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 10,3 gramm, átmérője 30 × 25 mm, 
széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján a  szárnyaló szabadság allegóriájának absztrakt, vonalas ábrázolása látható. Az  ábrázolás 
fölött, bal oldalon, két egymás alatti sorban a  „2000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, az  ábrázolás alatt, jobb 
oldalon, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az  előlap bal oldali szélén, 
fent – a perem ívét követve – a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Kertész Imre félalakos portréja látható, a  portrétól jobbra, két egymás alatti sorban 
Kertész Imre aláírása, valamint a „NOBEL-DÍJ • 2002” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén, lent Holló István 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. november 9-én lép hatályba.

  Dr. Kandrács Csaba s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 47/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe: 

 

 
 
 

 

2. melléklet a 47/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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1. melléklet a 47/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe: 

 

 
 
 

 

2. melléklet a 47/2022. (XI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A gazdaságfejlesztési miniszter 13/2022. (XI. 11.) GFM rendelete
a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról szóló  
16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól 
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról szóló 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet  
[a továbbiakban: 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet] 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában a fenntarthatósági tényezők a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
2. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom.”

2. § (1) A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a pénzügyi eszköz esetében kellő részletességgel azonosítja a potenciális célpiacot, és 
meghatározza azon ügyféltípust vagy ügyféltípusokat, amelynek az  igényeivel, jellemzőivel és céljaival – ideértve 
a  fenntarthatósággal kapcsolatos esetleges célkitűzéseket is – a  pénzügyi eszköz összeegyeztethető. E  folyamat 
részeként a  befektetési vállalkozás azonosítja azon ügyfélcsoportot vagy ügyfélcsoportokat is, amelynek igényei, 
jellemzői és céljai nem összeegyeztethetők a  pénzügyi eszközzel, kivéve, ha a  pénzügyi eszköz fenntarthatósági 
tényezőket vesz figyelembe. Ha több befektetési vállalkozás közösen alakít ki egy pénzügyi eszközt, akkor csak  
egy célpiacot kell azonosítani.”

 (2) A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  befektetési vállalkozás dönt a  pénzügyi eszköznek a  célpiac azonosított igényeivel, jellemzőivel és céljaival 
való megfelelőségéről, így különösen
a) a pénzügyi eszköz kockázat- és nyereségprofiljának a célpiaccal való összeegyeztethetőségéről,
b) adott esetben a  pénzügyi eszköz fenntarthatósági tényezőinek a  célpiaccal való összeegyeztethetőségéről, 
valamint
c) figyelemmel van arra, hogy a  pénzügyi eszköz kialakításánál az  ügyfél javát szolgáló jellemzők legyenek 
irányadók, és nem alkalmaz olyan üzleti modellt, amelynek esetében a nyereségesség az ügyfél számára hátrányos 
kimenetellel jár.”

 (3) A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  pénzügyi eszköz kialakítója megad a  forgalmazást végző befektetési vállalkozás részére minden olyan 
információt, amelyek ezen befektetési vállalkozás által ajánlani vagy értékesíteni kívánt termék megértését és 
megismerését szolgálják, annak érdekében, hogy a  terméket az  azonosított célpiac igényeinek, jellemzőinek és 
céljainak megfelelően forgalmazza. A  pénzügyi eszköz kialakítója a pénzügyi eszköz fenntarthatósági tényezőit 
átláthatóan mutatja be a  forgalmazást végző befektetési vállalkozás részére, és megad minden olyan információt, 
ami alapján figyelembe tudja venni az  ügyfél vagy potenciális ügyfél fenntarthatósággal kapcsolatos esetleges 
célkitűzéseit.”

 (4) A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  befektetési vállalkozás az  általa kialakított pénzügyi eszközt rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe 
véve minden olyan eseményt, amely lényegesen befolyásolhatja az  azonosított célpiac számára a  kockázatot. 
A  befektetési vállalkozás mérlegeli a  pénzügyi eszköznek a  célpiac igényeivel, jellemzőivel és céljaival való 
összhangját – ideértve a  fenntarthatósággal kapcsolatos esetleges célkitűzéseket is – és azt, hogy a  forgalmazás 
a  célpiac számára történik-e. A  mérlegelés során azt is megvizsgálja, hogy olyan ügyfélhez, akinek az  igényei, 
jellemzői és céljai nem egyeztethetők össze a pénzügyi eszközzel, eljutott-e a pénzügyi eszköz.”

3. §  A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás megfelelő termékjóváhagyási folyamatot alkalmaz a befektetési vállalkozás által kínálni 
vagy ajánlani szándékozott terméknek és szolgáltatásnak az azonosított célpiac igényeivel, jellemzőivel és céljaival 
– ideértve a fenntarthatósággal kapcsolatos esetleges célkitűzéseket is – való összeegyeztethetősége érdekében, és 
azért, hogy a tervezett forgalmazási stratégia összhangban legyen az azonosított célpiaccal.
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(2) A  befektetési vállalkozás megfelelően azonosítja és értékeli azon ügyfelek körülményeit és igényeit, akikre 
összpontosítani kíván, biztosítva, hogy az ügyfelek érdekei ne sérüljenek értékesítési vagy finanszírozási nyomásból 
eredően. E  folyamat részeként a  befektetési vállalkozás azonosítja azon ügyfélcsoportokat, amelyeknek igényei, 
jellemzői és céljai nem összeegyeztethetők a  termékkel vagy szolgáltatással, kivéve, ha a  pénzügyi eszközök 
fenntarthatósági tényezőket vesznek figyelembe.”

4. §  A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  befektetési vállalkozás a  (3)  bekezdés szerinti felülvizsgálat során értékeli legalább az  adott terméknek 
vagy szolgáltatásnak az  azonosított célpiac igényeivel, jellemzőivel és céljaival – ideértve a  fenntarthatósággal 
kapcsolatos esetleges célkitűzéseket is – való összhangját és a tervezett forgalmazási stratégia megfelelőségét.”

5. §  A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Bizottság 2016. április 7-i (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelve a  2014/65/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek az  ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, a  termékirányítási 
kötelezettségek, valamint a  díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nyújtására vagy átvételére 
alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről,
b) a Bizottság 2021. április 21-i (EU) 2021/1269 felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/593 felhatalmazáson 
alapuló irányelvnek a  fenntarthatósági tényezőknek a  termékirányítási kötelezettségekbe való integrálása 
tekintetében történő módosításáról.”

6. §  Ez a rendelet 2022. november 22-én lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet az  (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelvnek a  fenntarthatósági tényezőknek 
a  termékirányítási kötelezettségekbe való integrálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 21-i 
(EU) 2021/1269 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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(2) A  befektetési vállalkozás megfelelően azonosítja és értékeli azon ügyfelek körülményeit és igényeit, akikre 
összpontosítani kíván, biztosítva, hogy az ügyfelek érdekei ne sérüljenek értékesítési vagy finanszírozási nyomásból 
eredően. E  folyamat részeként a  befektetési vállalkozás azonosítja azon ügyfélcsoportokat, amelyeknek igényei, 
jellemzői és céljai nem összeegyeztethetők a  termékkel vagy szolgáltatással, kivéve, ha a  pénzügyi eszközök 
fenntarthatósági tényezőket vesznek figyelembe.”

4. §  A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  befektetési vállalkozás a  (3)  bekezdés szerinti felülvizsgálat során értékeli legalább az  adott terméknek 
vagy szolgáltatásnak az  azonosított célpiac igényeivel, jellemzőivel és céljaival – ideértve a  fenntarthatósággal 
kapcsolatos esetleges célkitűzéseket is – való összhangját és a tervezett forgalmazási stratégia megfelelőségét.”

5. §  A 16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Bizottság 2016. április 7-i (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelve a  2014/65/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek az  ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, a  termékirányítási 
kötelezettségek, valamint a  díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nyújtására vagy átvételére 
alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről,
b) a Bizottság 2021. április 21-i (EU) 2021/1269 felhatalmazáson alapuló irányelve az (EU) 2017/593 felhatalmazáson 
alapuló irányelvnek a  fenntarthatósági tényezőknek a  termékirányítási kötelezettségekbe való integrálása 
tekintetében történő módosításáról.”

6. §  Ez a rendelet 2022. november 22-én lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet az  (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelvnek a  fenntarthatósági tényezőknek 
a  termékirányítási kötelezettségekbe való integrálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 21-i 
(EU) 2021/1269 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 7/2022. (X. 26.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében
1. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, F:7 mező 3. és 4.  pontja, a  2.  mellékletben foglalt táblázat  
F:3 mezője alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, 6. sora, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 1.  pontja alapján 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
3. az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti regionális 
városfejlesztési támogatás,
4. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti  
kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
5. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti  
kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
6. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 21.  cikke szerinti 
kockázatfinanszírozási támogatás,
7. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
8. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 2.  pontja alapján  
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
9. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
10. az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:4 mező 3. és 4.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet  
31. cikke szerinti képzési támogatás,
11. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora, a  2.  mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 3.  pontja alapján 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 38.  cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott  
beruházási támogatás,
12. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 39.  cikke szerinti 
épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás,
13. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3 mező 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti 
megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
14. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi 
infrastruktúrára irányuló támogatás,
15. a 2. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezője alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás
nyújtható.”

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 7131

2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet és az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás 
kizárólag átlátható formában nyújtható.”

 (2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a  4. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) a 10. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4., a 11. és a 20. alcím szerinti támogatás kivételével –  
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz 
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.”

 (3) A Rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg)
„a) az  1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez a 4., a 7–9., a 12–13., a 17–20. és a 23. alcím szerinti támogatás,”

 (4) A Rendelet 6. § (4) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg)
„mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére 
a 4. alcím szerinti támogatás, ha”

 (5) A Rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  8–10. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a  támogatást kis- és középvállalkozásnak 
továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
(6) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a  10. és a  11. alcím szerinti támogatás kivételével –  
csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a  projekt megkezdése előtt írásban 
benyújtotta.”

 (6) A Rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 4., a 10. és a 11. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely 
egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az  azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, 
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.”

3. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogató köteles adatot szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 7–19. és a 23. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás 
esetén a 30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben 
pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.”

4. § (1) A Rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alapján)
„a) a 7. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2023. december 31-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)

 (2) A Rendelet 9. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E fejezet alapján)
„e) a 20. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

5. §  A Rendelet 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt fennálló vagy ezen idő alatt létrejött támogatási jogviszonyokban 
különös méltánylást érdemlő esetben és a  kedvezményezett indokolt kérelmére a  támogató a  kedvezményezett 
létszámvállalási, létszámtartási kötelezettségének teljesítésétől eltekinthet.”
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2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet és az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás 
kizárólag átlátható formában nyújtható.”

 (2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a  4. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) a 10. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4., a 11. és a 20. alcím szerinti támogatás kivételével –  
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz 
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.”

 (3) A Rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg)
„a) az  1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez a 4., a 7–9., a 12–13., a 17–20. és a 23. alcím szerinti támogatás,”

 (4) A Rendelet 6. § (4) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg)
„mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére 
a 4. alcím szerinti támogatás, ha”

 (5) A Rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  8–10. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a  támogatást kis- és középvállalkozásnak 
továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
(6) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a  10. és a  11. alcím szerinti támogatás kivételével –  
csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a  projekt megkezdése előtt írásban 
benyújtotta.”

 (6) A Rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 4., a 10. és a 11. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely 
egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az  azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, 
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.”

3. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogató köteles adatot szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 7–19. és a 23. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás 
esetén a 30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben 
pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.”

4. § (1) A Rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alapján)
„a) a 7. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2023. december 31-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)

 (2) A Rendelet 9. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E fejezet alapján)
„e) a 20. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

5. §  A Rendelet 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt fennálló vagy ezen idő alatt létrejött támogatási jogviszonyokban 
különös méltánylást érdemlő esetben és a  kedvezményezett indokolt kérelmére a  támogató a  kedvezményezett 
létszámvállalási, létszámtartási kötelezettségének teljesítésétől eltekinthet.”7132 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 

6. §  A Rendelet 20. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Válságtámogatás
48.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: közlemény)  
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozni köteles.
(2) A  támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy a  hitel és 
tőke formájában nyújtott támogatás esetén a  hitel teljes névértékét vagy a  tőke teljes összegét kell figyelembe 
venni a 48/B. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.
(3) A hitel formájában nyújtott támogatás alakítható 2023. június 30-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét 
az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de 
a kedvezményezettnek ezen alcím egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.
48/A. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás aláásná a szankciók célkitűzéseit.
(3) A támogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
48/B. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2) bekezdésben meghatározottakra 
tekintettel – nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 62 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott támogatás 
támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként  
– a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a  75 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az  500 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A  (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes maximális 
támogatástartalom vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 75 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
48/C.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  48/B.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra, vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
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48/D. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy  
összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 48/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
48/E.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak  
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

7. §  A Rendelet 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) F:3 mező 1–6.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,  
2013. 12. 24., 1. o.),
b) F:3 mezője a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU  
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i  
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 25., 38., 41. cikke,
c) F:3 mezője az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. §  A Rendelet
a) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , 21–23. alcím” szövegrész helyébe az „és a 23. alcím” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés g) pontjában az „a 7–23. alcím” szövegrész helyébe az „a 7–20. alcím és a 23. alcím” szöveg,
c) 39/B.  § nyitó szövegrészében a  „nyújtható” szövegrész helyébe a  „nyújtható kölcsön vagy kezesség 

formájában” szöveg
lép.
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2. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet és az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás 
kizárólag átlátható formában nyújtható.”

 (2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a  4. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) a 10. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 4., a 11. és a 20. alcím szerinti támogatás kivételével –  
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz 
helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.”

 (3) A Rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg)
„a) az  1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez a 4., a 7–9., a 12–13., a 17–20. és a 23. alcím szerinti támogatás,”

 (4) A Rendelet 6. § (4) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg)
„mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére 
a 4. alcím szerinti támogatás, ha”

 (5) A Rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  8–10. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a  támogatást kis- és középvállalkozásnak 
továbbadó vállalkozás részére nyújtható.
(6) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a  10. és a  11. alcím szerinti támogatás kivételével –  
csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a  projekt megkezdése előtt írásban 
benyújtotta.”

 (6) A Rendelet 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 4., a 10. és a 11. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely 
egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az  azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, 
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.”

3. §  A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogató köteles adatot szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 7–19. és a 23. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás 
esetén a 30 000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben 
pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.”

4. § (1) A Rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alapján)
„a) a 7. alcím szerinti regionális beruházási támogatás esetén 2023. december 31-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)

 (2) A Rendelet 9. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E fejezet alapján)
„e) a 20. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

5. §  A Rendelet 17. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt fennálló vagy ezen idő alatt létrejött támogatási jogviszonyokban 
különös méltánylást érdemlő esetben és a  kedvezményezett indokolt kérelmére a  támogató a  kedvezményezett 
létszámvállalási, létszámtartási kötelezettségének teljesítésétől eltekinthet.”7132 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 

6. §  A Rendelet 20. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Válságtámogatás
48.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: közlemény)  
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozni köteles.
(2) A  támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy a  hitel és 
tőke formájában nyújtott támogatás esetén a  hitel teljes névértékét vagy a  tőke teljes összegét kell figyelembe 
venni a 48/B. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.
(3) A hitel formájában nyújtott támogatás alakítható 2023. június 30-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét 
az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de 
a kedvezményezettnek ezen alcím egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.
48/A. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás aláásná a szankciók célkitűzéseit.
(3) A támogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
48/B. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2) bekezdésben meghatározottakra 
tekintettel – nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 62 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott támogatás 
támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként  
– a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a  75 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az  500 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A  (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes maximális 
támogatástartalom vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 75 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
48/C.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  48/B.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra, vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
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6. §  A Rendelet 20. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Válságtámogatás
48.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: közlemény)  
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozni köteles.
(2) A  támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy a  hitel és 
tőke formájában nyújtott támogatás esetén a  hitel teljes névértékét vagy a  tőke teljes összegét kell figyelembe 
venni a 48/B. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.
(3) A hitel formájában nyújtott támogatás alakítható 2023. június 30-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét 
az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de 
a kedvezményezettnek ezen alcím egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.
48/A. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás aláásná a szankciók célkitűzéseit.
(3) A támogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
48/B. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2) bekezdésben meghatározottakra 
tekintettel – nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 62 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységhez nyújtott támogatás 
támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként  
– a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a  75 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg az  500 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A  (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes maximális 
támogatástartalom vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 75 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
48/C.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  48/B.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra, vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
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48/D. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy  
összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 48/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
48/E.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak  
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

7. §  A Rendelet 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) F:3 mező 1–6.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,  
2013. 12. 24., 1. o.),
b) F:3 mezője a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU  
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i  
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 25., 38., 41. cikke,
c) F:3 mezője az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. §  A Rendelet
a) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , 21–23. alcím” szövegrész helyébe az „és a 23. alcím” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés g) pontjában az „a 7–23. alcím” szövegrész helyébe az „a 7–20. alcím és a 23. alcím” szöveg,
c) 39/B.  § nyitó szövegrészében a  „nyújtható” szövegrész helyébe a  „nyújtható kölcsön vagy kezesség 

formájában” szöveg
lép.
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48/D. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy  
összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 48/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
48/E.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak  
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

7. §  A Rendelet 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) F:3 mező 1–6.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,  
2013. 12. 24., 1. o.),
b) F:3 mezője a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU  
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i  
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 25., 38., 41. cikke,
c) F:3 mezője az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. §  A Rendelet
a) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , 21–23. alcím” szövegrész helyébe az „és a 23. alcím” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés g) pontjában az „a 7–23. alcím” szövegrész helyébe az „a 7–20. alcím és a 23. alcím” szöveg,
c) 39/B.  § nyitó szövegrészében a  „nyújtható” szövegrész helyébe a  „nyújtható kölcsön vagy kezesség 

formájában” szöveg
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9. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 6. § (14) bekezdése,
b) 7. § (1) bekezdés 9., 11., 14–15. és 17. pontja,
c) 5., 14., 16., 20/A–22. alcíme,
d) 60. § (1) bekezdés c) pontja,
e) 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 48/2022. (X. 25.) OGY határozata
a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról*

 1. Az Országgyűlés tekintettel az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló  
2022. évi XXVII. törvény elfogadására
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1a) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv1.) 1.  melléklet fejezetrendjét – 2022. november 4. fordulónappal –, a  Magyarország  
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1.  melléklet 
fejezetrendjét – 2023. január 1. fordulónappal – a VII. Integritás Hatóság fejezettel egészíti ki,

b) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv1. 1.  melléklet VII. Integritás Hatóság 
fejezet címrendjét – 2022. november 4. fordulónappal – a  Kvtv2. 1.  melléklet VII. Integritás Hatóság fejezet 
címrendjét – 2023. január 1. fordulónappal – az 1. Integritás Hatóság címmel egészíti ki,

c) felkéri a  Kormányt, hogy az  Integritás Hatóság felállításához és működéséhez szükséges források 
biztosításáról gondoskodjon.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Berki Sándor s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 49/2022. (X. 25.) OGY határozata
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott 
beszámoló elfogadásáról**

Az Országgyűlés az  alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Berki Sándor s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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48/D. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy  
összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 48/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 48/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
48/E.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak  
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

7. §  A Rendelet 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) F:3 mező 1–6.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,  
2013. 12. 24., 1. o.),
b) F:3 mezője a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU  
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017. 06. 20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i  
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 6. 26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 25., 38., 41. cikke,
c) F:3 mezője az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. §  A Rendelet
a) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , 21–23. alcím” szövegrész helyébe az „és a 23. alcím” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés g) pontjában az „a 7–23. alcím” szövegrész helyébe az „a 7–20. alcím és a 23. alcím” szöveg,
c) 39/B.  § nyitó szövegrészében a  „nyújtható” szövegrész helyébe a  „nyújtható kölcsön vagy kezesség 

formájában” szöveg
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9. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 6. § (14) bekezdése,
b) 7. § (1) bekezdés 9., 11., 14–15. és 17. pontja,
c) 5., 14., 16., 20/A–22. alcíme,
d) 60. § (1) bekezdés c) pontja,
e) 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 48/2022. (X. 25.) OGY határozata
a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról*

 1. Az Országgyűlés tekintettel az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló  
2022. évi XXVII. törvény elfogadására
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1a) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv1.) 1.  melléklet fejezetrendjét – 2022. november 4. fordulónappal –, a  Magyarország  
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1.  melléklet 
fejezetrendjét – 2023. január 1. fordulónappal – a VII. Integritás Hatóság fejezettel egészíti ki,

b) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv1. 1.  melléklet VII. Integritás Hatóság 
fejezet címrendjét – 2022. november 4. fordulónappal – a  Kvtv2. 1.  melléklet VII. Integritás Hatóság fejezet 
címrendjét – 2023. január 1. fordulónappal – az 1. Integritás Hatóság címmel egészíti ki,

c) felkéri a  Kormányt, hogy az  Integritás Hatóság felállításához és működéséhez szükséges források 
biztosításáról gondoskodjon.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Berki Sándor s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 49/2022. (X. 25.) OGY határozata
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott 
beszámoló elfogadásáról**

Az Országgyűlés az  alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Berki Sándor s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

 * A határozatot az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1489/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a diákhitelezés intézményrendszerének továbbfejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a hallgatói hitelrendszer intézményrendszerének továbbfejlesztésével;
 2. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél elérése 

érdekében, és a szükséges jogszabály-módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1490/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint 
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint 
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
1. 2.  mellékletében foglalt táblázat

1.1.  D:14 mezőjében a „123,20%” szövegrész helyébe a „126,45%” szöveg,
1.2.  E:14 mezőjében az „1479,28” szövegrész helyébe az „1518,28” szöveg,

2. 3.  mellékletében foglalt táblázat
2.1.  D:45 mezőjében a „129,63%” szövegrész helyébe a „139,06%” szöveg,
2.2.  E:45 mezőjében az „536,40” szövegrész helyébe az „575,40” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1491/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a 16 kiemelt olimpiai sportlétesítmény-fejlesztési programjához kapcsolódóan, annak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.) közreműködésével megvalósuló, 1. melléklet szerinti építési 
beruházások megvalósulásához szükséges, legfeljebb 292 200 267 forint többletforrás biztosításával;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében – a honvédelmi miniszter 
kezdeményezése alapján – gondoskodjon legfeljebb az 1. pont szerinti többletforrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Sportági fejlesztési 
koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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A Kormány 1489/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a diákhitelezés intézményrendszerének továbbfejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a hallgatói hitelrendszer intézményrendszerének továbbfejlesztésével;
 2. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti cél elérése 

érdekében, és a szükséges jogszabály-módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1490/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint 
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint 
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
1. 2.  mellékletében foglalt táblázat

1.1.  D:14 mezőjében a „123,20%” szövegrész helyébe a „126,45%” szöveg,
1.2.  E:14 mezőjében az „1479,28” szövegrész helyébe az „1518,28” szöveg,

2. 3.  mellékletében foglalt táblázat
2.1.  D:45 mezőjében a „129,63%” szövegrész helyébe a „139,06%” szöveg,
2.2.  E:45 mezőjében az „536,40” szövegrész helyébe az „575,40” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1491/2022. (X. 19.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításához szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a 16 kiemelt olimpiai sportlétesítmény-fejlesztési programjához kapcsolódóan, annak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.) közreműködésével megvalósuló, 1. melléklet szerinti építési 
beruházások megvalósulásához szükséges, legfeljebb 292 200 267 forint többletforrás biztosításával;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében – a honvédelmi miniszter 
kezdeményezése alapján – gondoskodjon legfeljebb az 1. pont szerinti többletforrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Sportági fejlesztési 
koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1511/2022. (X. 24.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos intézkedésekről

 1.  A Kormány
1.1.  támogatja a  Széchenyi Kártya Program 2023 I. félévére meghirdetésre kerülő konstrukcióinak kamat-, 

kezelési költség és kezességi díjtámogatás finanszírozásához szükséges 2023. évi költségvetési forrásigény 
biztosítását, az orosz–ukrán konfliktus és az energiaár-emelkedések által súlyosan érintett hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások kedvezményes finanszírozási forrásokhoz való hozzájutása érdekében;

1.2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a 2023. évben – a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezésére – 
gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott célok elérése érdekében 58 950 000 000 forint biztosításáról 
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

1.3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Széchenyi Kártya Programba tartozó konstrukciók 
támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a  2024–2033 
közötti időszakban.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024–2033. évi központi költségvetés tervezése során

 2.  A Kormány
2.1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 

eljárva a  2023. évben a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet Széchenyi Kártya Program és intézményi 
kezességi díjtámogatás feladatok terhére vállalható kötelezettség mértékét a  2024–2038 közötti évekre 
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 160 700 000 000 forint,
b) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 122 000 000 000 forint,
c) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 68 000 000 000 forint,
d) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 51 500 000 000 forint,
e) a 2028–2038. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 33 000 000 000 forint;

2.2.  a  2.1.  alpontban megállapított mértéken belül a  Széchenyi Kártya Program feladat finanszírozásához 
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 146 500 000 000 forint,
b) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 111 500 000 000 forint,
c) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 60 500 000 000 forint,
d) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 46 500 000 000 forint,
e) a 2028–2034. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 29 500 000 000 forint;

2.3.  a  2.1.  alpontban megállapított mértéken belül az  intézményi kezességi díjtámogatások feladat 
finanszírozásához vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 14 200 000 000 forint,
b) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 500 000 000 forint,
c) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 7 500 000 000 forint,
d) a 2027. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5 000 000 000 forint,
e) a 2028–2038. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 3 500 000 000 forint.

 3.  Az  energiaintenzív vállalatok támogatásáról szóló 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat a  következő 6. és 7.  ponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2023. évben – a technológiai és ipari miniszter kezdeményezése alapján – 
gondoskodjon a  mikro-, kis- és középvállalkozások energiahatékonyságot célzó beruházások program feltételei 
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szerint meghatározott mértékű önerejének biztosítása érdekében legfeljebb 25 000 000 000 forint biztosításáról 
a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Energiaintenzív 
vállalatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
7. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2023. évben a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
39. Energiaintenzív vállalatok támogatása alcím terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját  
24 987 500 000 forintban állapítja meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1512/2022. (X. 24.) Korm. határozata
az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási javaslatáról

A Kormány
 1. egyetért az  állami hátterű tőkealapok új struktúrájának koncepciójával, amely alapján létrehozásra kerül az  állami 

hátterű tőkebefektetésekért felelős, állami tulajdonú gazdasági társaság;
 2. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  állami 

hátterű tőkealap-struktúra átalakításának előkészítése érdekében, továbbá a  szükséges forrás biztosításáról és 
jogszabály-módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2022. október 31.

 3. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  új állami hátterű tőkealap-
struktúra megvalósításáról és működtetéséről;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2023. január 1-től folyamatos

 4. egyetért azzal, hogy állami hátterű tőkealap létrehozása az  új állami hátterű tőkealap-struktúra keretében  
valósulhat meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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szerint meghatározott mértékű önerejének biztosítása érdekében legfeljebb 25 000 000 000 forint biztosításáról 
a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Energiaintenzív 
vállalatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
7. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2023. évben a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
39. Energiaintenzív vállalatok támogatása alcím terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját  
24 987 500 000 forintban állapítja meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1512/2022. (X. 24.) Korm. határozata
az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási javaslatáról

A Kormány
 1. egyetért az  állami hátterű tőkealapok új struktúrájának koncepciójával, amely alapján létrehozásra kerül az  állami 

hátterű tőkebefektetésekért felelős, állami tulajdonú gazdasági társaság;
 2. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  állami 

hátterű tőkealap-struktúra átalakításának előkészítése érdekében, továbbá a  szükséges forrás biztosításáról és 
jogszabály-módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2022. október 31.

 3. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  új állami hátterű tőkealap-
struktúra megvalósításáról és működtetéséről;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2023. január 1-től folyamatos

 4. egyetért azzal, hogy állami hátterű tőkealap létrehozása az  új állami hátterű tőkealap-struktúra keretében  
valósulhat meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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szerint meghatározott mértékű önerejének biztosítása érdekében legfeljebb 25 000 000 000 forint biztosításáról 
a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Energiaintenzív 
vállalatok támogatása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
technológiai és ipari miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
7. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2023. évben a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
39. Energiaintenzív vállalatok támogatása alcím terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját  
24 987 500 000 forintban állapítja meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1512/2022. (X. 24.) Korm. határozata
az állami hátterű tőkealapok jelenlegi struktúrájáról és átalakítási javaslatáról

A Kormány
 1. egyetért az  állami hátterű tőkealapok új struktúrájának koncepciójával, amely alapján létrehozásra kerül az  állami 

hátterű tőkebefektetésekért felelős, állami tulajdonú gazdasági társaság;
 2. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  állami 

hátterű tőkealap-struktúra átalakításának előkészítése érdekében, továbbá a  szükséges forrás biztosításáról és 
jogszabály-módosítási javaslatokról készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2022. október 31.

 3. felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  új állami hátterű tőkealap-
struktúra megvalósításáról és működtetéséről;

Felelős: állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: 2023. január 1-től folyamatos

 4. egyetért azzal, hogy állami hátterű tőkealap létrehozása az  új állami hátterű tőkealap-struktúra keretében  
valósulhat meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A köztársasági elnök 307/2022. (X. 26.) KE határozata
címzetes rendőr dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja és 
81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Zsombok György címzetes rendőr dandártábornok 
hivatásos szolgálati jogviszonya 2022. október 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.

Budapest, 2022. október 13.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6529-2/2022.

A Kormány 1514/2022. (X. 26.) Korm. határozata
a Gyármentő Programról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy az energiaválság által sújtott nagyvállalatok számára hosszú távú versenyképességi előnyt és 

fennmaradási lehetőséget az energiahatékonysági és az energetikai önellátást támogató beruházások biztosítanak, 
és azok kormányzati támogatása a nemzetközi versenyben történő helytálláshoz szükséges;

 2.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság – mint lebonyolító szervezet – útján Gyármentő Programot indítson;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon egyszeri jelleggel 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb 150 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról, mely tartalmazza 
a Gyármentő Programban nyújtott támogatást és a lebonyolítás díját is;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 4.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  3.  pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 5.  felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy Gyármentő Program előkészítése során a vállalkozások által jelzett, 
a működésüket nehezítő energetikai feltételeket és körülményeket vizsgálja meg;

Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  2022. december 31.

 6.  felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy az 5. pont szerinti vizsgálat során nyújtson 
szakmai támogatást a technológiai és ipari miniszternek;
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 7.  felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy az  5.  pont szerinti vizsgálat eredményeire figyelemmel, 
az azonosított kihívások kezelése érdekében
a) tegye meg feladatkörén belül a szükséges intézkedéseket,
b) kezdeményezze a feladatkörében érintett más állami szerv intézkedését,
c) tegyen javaslatot a  Kormány részére azon intézkedések megtételére, amelyek nem tartoznak az  a) és 

b) alpont szerinti körbe;
Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  az 5. pont szerinti vizsgálat lezárását követő hatvan napon belül

 8.  felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a Gyármentő Program szakmai előkészítése, a támogatási kérelmek 
elbírálása és a beruházások megvalósítási és fenntartási időszaka során szakértőként segítse a lebonyolító szervezet 
munkáját, különös tekintettel a megújuló energia termelésére és tárolására vonatkozó kérdésekben.

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő:  folyamatos, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozata
címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, 
a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és 
kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetet a  34. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

többlettámogatása címmel és a 35. Mindszentyneum működtetésének támogatása címmel egészíti ki,
ab) XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címet 

a  18.  Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése alcímmel és azon belül az  1. Rezsivédelmi 
szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal egészíti ki,

ac) XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Környezet- és 
természetvédelmi feladatok alcím megnevezését a XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Természetvédelmi feladatok alcímre módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 463 171 302 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 016 515 931 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
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d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 41 863 653 889 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 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) 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 a  d)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
41 863 653 889 forinttal történő túlteljesülését;

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 169 007 809 645 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek az  f )  alpont szerinti átcsoportosítás alapján 
az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 168 007 809 645 forinttal történő 
túlteljesülését;

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 134 706 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési 
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, 
a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerint átcsoportosított 200 000 000 forint forrás terhére, 
a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) 2023. évi működtetése 
érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási 
előlegként, 2023. december 31-ei felhasználási határidővel, a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  i)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

k) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
elnöke számára, hogy a  „Műszaki üzemeltetési szerződés országosan 376 db épületben 36 hónapra 
7  részben” tárgyú beszerzési eljárás (a  továbbiakban: Beszerzési eljárás) vonatkozásában – annak becsült 
értéke alapján – a  2023–2026. évek mint a  költségvetési évet követő évek kiadási előirányzatai terhére 
legfeljebb 13 585 064 355 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

l) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  költségvetési évet követő 
évek kiadási előirányzatai terhére a  Beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan vállalható kötelezettségek 
2023–2026. évekre vonatkozó felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
la) a 2023. évre vonatkozóan 3 530 720 416 forint,
lb) a 2024. évre vonatkozóan 4 485 130 771 forint,
lc) a 2025. évre vonatkozóan 4 713 872 438 forint,
ld) a 2026. évre vonatkozóan 855 340 730 forint;

m) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetésének címrendjét 2022. október 31-ei fordulónappal a 6. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: 2022. november 3.
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A köztársasági elnök 307/2022. (X. 26.) KE határozata
címzetes rendőr dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja és 
81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Zsombok György címzetes rendőr dandártábornok 
hivatásos szolgálati jogviszonya 2022. október 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.

Budapest, 2022. október 13.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 24.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6529-2/2022.

A Kormány 1514/2022. (X. 26.) Korm. határozata
a Gyármentő Programról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy az energiaválság által sújtott nagyvállalatok számára hosszú távú versenyképességi előnyt és 

fennmaradási lehetőséget az energiahatékonysági és az energetikai önellátást támogató beruházások biztosítanak, 
és azok kormányzati támogatása a nemzetközi versenyben történő helytálláshoz szükséges;

 2.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság – mint lebonyolító szervezet – útján Gyármentő Programot indítson;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon egyszeri jelleggel 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb 150 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról, mely tartalmazza 
a Gyármentő Programban nyújtott támogatást és a lebonyolítás díját is;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 4.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  3.  pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 5.  felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy Gyármentő Program előkészítése során a vállalkozások által jelzett, 
a működésüket nehezítő energetikai feltételeket és körülményeket vizsgálja meg;

Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  2022. december 31.

 6.  felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy az 5. pont szerinti vizsgálat során nyújtson 
szakmai támogatást a technológiai és ipari miniszternek;
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 7.  felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy az  5.  pont szerinti vizsgálat eredményeire figyelemmel, 
az azonosított kihívások kezelése érdekében
a) tegye meg feladatkörén belül a szükséges intézkedéseket,
b) kezdeményezze a feladatkörében érintett más állami szerv intézkedését,
c) tegyen javaslatot a  Kormány részére azon intézkedések megtételére, amelyek nem tartoznak az  a) és 

b) alpont szerinti körbe;
Felelős:  technológiai és ipari miniszter
Határidő:  az 5. pont szerinti vizsgálat lezárását követő hatvan napon belül

 8.  felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a Gyármentő Program szakmai előkészítése, a támogatási kérelmek 
elbírálása és a beruházások megvalósítási és fenntartási időszaka során szakértőként segítse a lebonyolító szervezet 
munkáját, különös tekintettel a megújuló energia termelésére és tárolására vonatkozó kérdésekben.

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő:  folyamatos, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozata
címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, 
a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és 
kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetet a  34. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

többlettámogatása címmel és a 35. Mindszentyneum működtetésének támogatása címmel egészíti ki,
ab) XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címet 

a  18.  Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése alcímmel és azon belül az  1. Rezsivédelmi 
szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal egészíti ki,

ac) XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Környezet- és 
természetvédelmi feladatok alcím megnevezését a XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Természetvédelmi feladatok alcímre módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 463 171 302 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 016 515 931 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
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d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 41 863 653 889 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 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) 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 a  d)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
41 863 653 889 forinttal történő túlteljesülését;

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 169 007 809 645 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek az  f )  alpont szerinti átcsoportosítás alapján 
az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 168 007 809 645 forinttal történő 
túlteljesülését;

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 134 706 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési 
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, 
a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerint átcsoportosított 200 000 000 forint forrás terhére, 
a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) 2023. évi működtetése 
érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási 
előlegként, 2023. december 31-ei felhasználási határidővel, a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  i)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

k) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
elnöke számára, hogy a  „Műszaki üzemeltetési szerződés országosan 376 db épületben 36 hónapra 
7  részben” tárgyú beszerzési eljárás (a  továbbiakban: Beszerzési eljárás) vonatkozásában – annak becsült 
értéke alapján – a  2023–2026. évek mint a  költségvetési évet követő évek kiadási előirányzatai terhére 
legfeljebb 13 585 064 355 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

l) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  költségvetési évet követő 
évek kiadási előirányzatai terhére a  Beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan vállalható kötelezettségek 
2023–2026. évekre vonatkozó felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
la) a 2023. évre vonatkozóan 3 530 720 416 forint,
lb) a 2024. évre vonatkozóan 4 485 130 771 forint,
lc) a 2025. évre vonatkozóan 4 713 872 438 forint,
ld) a 2026. évre vonatkozóan 855 340 730 forint;

m) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetésének címrendjét 2022. október 31-ei fordulónappal a 6. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: 2022. november 3.
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d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 41 863 653 889 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 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) 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 a  d)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
41 863 653 889 forinttal történő túlteljesülését;

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 169 007 809 645 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek az  f )  alpont szerinti átcsoportosítás alapján 
az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 168 007 809 645 forinttal történő 
túlteljesülését;

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 134 706 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési 
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, 
a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerint átcsoportosított 200 000 000 forint forrás terhére, 
a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) 2023. évi működtetése 
érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási 
előlegként, 2023. december 31-ei felhasználási határidővel, a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  i)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

k) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
elnöke számára, hogy a  „Műszaki üzemeltetési szerződés országosan 376 db épületben 36 hónapra 
7  részben” tárgyú beszerzési eljárás (a  továbbiakban: Beszerzési eljárás) vonatkozásában – annak becsült 
értéke alapján – a  2023–2026. évek mint a  költségvetési évet követő évek kiadási előirányzatai terhére 
legfeljebb 13 585 064 355 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

l) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  költségvetési évet követő 
évek kiadási előirányzatai terhére a  Beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan vállalható kötelezettségek 
2023–2026. évekre vonatkozó felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
la) a 2023. évre vonatkozóan 3 530 720 416 forint,
lb) a 2024. évre vonatkozóan 4 485 130 771 forint,
lc) a 2025. évre vonatkozóan 4 713 872 438 forint,
ld) a 2026. évre vonatkozóan 855 340 730 forint;

m) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetésének címrendjét 2022. október 31-ei fordulónappal a 6. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: 2022. november 3.
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n) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a  Magyar 
Államkincstár felé, hogy 2022. január 1-jei határnappal az  m)  alpont szerinti címrendi változás átvezetését 
és egyidejűleg az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és 
a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;
Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: 2022. november 3.

o) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2023. január 1-jei fordulónappal – 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének címrendjét a 7. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény hatálybalépését követően azonnal
p) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen az  o)  alpont szerinti címrendi 

változás 2023. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény hatálybalépését követően azonnal

q) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 8. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő 
előirányzatok vonatkozásában költségvetési megállapodás megkötéséről.
Felelős: technológiai és ipari miniszter 

építési és beruházási miniszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: 2022. november 30.
 2. 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 2. pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., 
az Agrárminisztérium fejezet javára biztosított 500 000 000 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 3. A címrendi kiegészítésről, a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  2020. évi kötelezettségvállalással 
terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 
1454/2022.  (IX.  19.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában az „1. Kulturális intézetek szakmai kerete alcímmel, 
ezen belül a 2. Kulturális Diplomáciai projektek támogatása jogcímcsoporttal, továbbá ezen belül a 3. Nemzetközi 
tagdíjak és európai uniós befizetések jogcímmel” szövegrész helyébe az  „1. Kulturális intézetek szakmai kerete 
alcímmel” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 41 863 653 889 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 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) 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 a  d)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
41 863 653 889 forinttal történő túlteljesülését;

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 169 007 809 645 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek az  f )  alpont szerinti átcsoportosítás alapján 
az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 168 007 809 645 forinttal történő 
túlteljesülését;

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 134 706 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési 
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, 
a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerint átcsoportosított 200 000 000 forint forrás terhére, 
a Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) 2023. évi működtetése 
érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási 
előlegként, 2023. december 31-ei felhasználási határidővel, a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  i)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára;

k) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
elnöke számára, hogy a  „Műszaki üzemeltetési szerződés országosan 376 db épületben 36 hónapra 
7  részben” tárgyú beszerzési eljárás (a  továbbiakban: Beszerzési eljárás) vonatkozásában – annak becsült 
értéke alapján – a  2023–2026. évek mint a  költségvetési évet követő évek kiadási előirányzatai terhére 
legfeljebb 13 585 064 355 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

l) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  költségvetési évet követő 
évek kiadási előirányzatai terhére a  Beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan vállalható kötelezettségek 
2023–2026. évekre vonatkozó felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
la) a 2023. évre vonatkozóan 3 530 720 416 forint,
lb) a 2024. évre vonatkozóan 4 485 130 771 forint,
lc) a 2025. évre vonatkozóan 4 713 872 438 forint,
ld) a 2026. évre vonatkozóan 855 340 730 forint;

m) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetésének címrendjét 2022. október 31-ei fordulónappal a 6. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: 2022. november 3.
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n) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a  Magyar 
Államkincstár felé, hogy 2022. január 1-jei határnappal az  m)  alpont szerinti címrendi változás átvezetését 
és egyidejűleg az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és 
a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;
Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: 2022. november 3.

o) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2023. január 1-jei fordulónappal – 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének címrendjét a 7. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény hatálybalépését követően azonnal
p) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen az  o)  alpont szerinti címrendi 

változás 2023. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény hatálybalépését követően azonnal

q) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 8. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő 
előirányzatok vonatkozásában költségvetési megállapodás megkötéséről.
Felelős: technológiai és ipari miniszter 

építési és beruházási miniszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: 2022. november 30.
 2. 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 2. pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., 
az Agrárminisztérium fejezet javára biztosított 500 000 000 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 3. A címrendi kiegészítésről, a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  2020. évi kötelezettségvállalással 
terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 
1454/2022.  (IX.  19.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában az „1. Kulturális intézetek szakmai kerete alcímmel, 
ezen belül a 2. Kulturális Diplomáciai projektek támogatása jogcímcsoporttal, továbbá ezen belül a 3. Nemzetközi 
tagdíjak és európai uniós befizetések jogcímmel” szövegrész helyébe az  „1. Kulturális intézetek szakmai kerete 
alcímmel” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

7162 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 173. szám 

n) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a  Magyar 
Államkincstár felé, hogy 2022. január 1-jei határnappal az  m)  alpont szerinti címrendi változás átvezetését 
és egyidejűleg az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és 
a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;
Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: 2022. november 3.

o) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2023. január 1-jei fordulónappal – 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének címrendjét a 7. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

technológiai és ipari miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
építési és beruházási miniszter

Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény hatálybalépését követően azonnal
p) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen az  o)  alpont szerinti címrendi 

változás 2023. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi költségvetési törvény hatálybalépését követően azonnal

q) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 8. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő 
előirányzatok vonatkozásában költségvetési megállapodás megkötéséről.
Felelős: technológiai és ipari miniszter 

építési és beruházási miniszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: 2022. november 30.
 2. 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 2. pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., 
az Agrárminisztérium fejezet javára biztosított 500 000 000 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 3. A címrendi kiegészítésről, a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  2020. évi kötelezettségvállalással 
terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 
1454/2022.  (IX.  19.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában az „1. Kulturális intézetek szakmai kerete alcímmel, 
ezen belül a 2. Kulturális Diplomáciai projektek támogatása jogcímcsoporttal, továbbá ezen belül a 3. Nemzetközi 
tagdíjak és európai uniós befizetések jogcímmel” szövegrész helyébe az  „1. Kulturális intézetek szakmai kerete 
alcímmel” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -50 000 000
400673 34 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 15 116 734

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K1 Személyi juttatások 115 044
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 956

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Köznevelési feladatok támogatása
244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 731 000
21 Központi kezelésű előirányzatok

9 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2

400584 1
K6 Beruházások 200 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 25 705 045
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 066 095
K3 Dologi kiadások 71 787 995
K5 Egyéb működési célú kiadások 400 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
354406 6 Szakképzési Centrumok

K1 Személyi juttatások 2 715 044
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 352 956

227942 7 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 264 602
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 398

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 234 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -99 959 135
21 Központi kezelésű előirányzatok

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
4 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

377039 1

K6 Beruházások -200 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 94 364 433

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

391739 8 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak
K3 Dologi kiadások -15 116 734

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -94 364 433

K5 Egyéb működési célú kiadások

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

A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

A Kulturális és Innovációs Minisztérium rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése

A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 15 116 734
XII. Agrárminisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 130 000
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás -3 731 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004118 2 Külképviseletek igazgatása 99 959 135
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

354406 6 Szakképzési Centrumok 3 068 000
227942 7 Egyetemek, főiskolák 299 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 234 000
13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása -99 959 135
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 94 364 433
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -94 364 433

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 463 171 302 463 171 302

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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2. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz
VIII. Ügyészség
XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
VIII. Ügyészség

026338 1 Ügyészségek
K6 Beruházások 266 140 931

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

386295 1
K3 Dologi kiadások 375 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 750 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 016 515 931

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
VIII. Ügyészség

026338 1 Ügyészségek 266 140 931
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
386295 1 750 375 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 016 515 931 1 016 515 931

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
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3. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

400684 35 Mindszentyneum működtetésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 23 404 869
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K6 Beruházások 243 582 144

20 Sport intézmények
298224 1 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 109 999 983
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 850 000
K3 Dologi kiadások 180 933 655

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
386439 7 Kiemelt sportegyesületek támogatása

K3 Dologi kiadások 966 958
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 854 791 583
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 79 125 000

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
399384 16 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

K1 Személyi juttatások 24 048 516
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 230 768
K3 Dologi kiadások 139 100 000
K6 Beruházások 818 120 716

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 678 265
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 356 530 867

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

399239 8 Egyéb társaságok forrásjuttatásai 
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000

13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

380251 2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 368 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 719 500 000
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 901 100 000

8 Központi kezelésű előirányzatok
5 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

395806 2 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
K1 Személyi juttatások 9 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 170 000
K3 Dologi kiadások 875 930 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Felsőoktatási feladatok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 401 200 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások 50 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -41 863 653 889
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

K3 Dologi kiadások 3 368 815
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 722 936 357
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 044 694 828

386906 3 Nemzeti agrártámogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 345 300 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 797 290 565
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások 421 100 000
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 851 700 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 400 000 000
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K3 Dologi kiadások 1 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 401 200 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 23 404 869
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ 243 582 144
20 Sport intézmények

298224 1 Nemzeti Sportközpontok 305 783 638
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

386439 7 Kiemelt sportegyesületek támogatása 1 934 883 541
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 

399384 16 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 986 500 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 1 357 209 132

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 719 500 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 901 100 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Felsőoktatási feladatok
302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai 200 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások 6 771 000 000
386906 3 Nemzeti agrártámogatások 345 300 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
197524 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 4 797 290 565
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 421 100 000

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 851 700 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 41 863 653 889 41 863 653 889

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

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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4. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 96 999 558
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 609 942
K3 Dologi kiadások 25 096 500

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -134 706 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ 134 706 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 134 706 000 134 706 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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5. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K3 Dologi kiadások 5 752 928
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 505 855 912
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

21 Központi kezelésű előirányzatok 
18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése 

400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 157 496 200 805

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása

K5 Egyéb működési célú kiadások -169 007 809 645

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák 11 511 608 840

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 169 007 809 645 169 007 809 645

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

11. szám
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6. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2022. évi megosztásra nem kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

398862 16 11 3 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 17 21 16 00 00

400428 16 11 4 Koncessziós díjak 17 21 17 00 00

7. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2023. évi megosztásra nem kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

16 11 3 Rendelkezésre állási díjak

398862 16 11 3 1 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 17 21 16 00 00

399340 16 11 3 2 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 21 22 5 00 00

8. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2023. évi megosztásra kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

399751 16 11 1 2 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

399340 16 11 1 2 1 Koncessziós díjak (M6/M60) 43 2 1 1 00

ÚJ 16 11 1 2 2 Koncessziós díjak 17 21 3 1 1
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6. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2022. évi megosztásra nem kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

398862 16 11 3 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 17 21 16 00 00

400428 16 11 4 Koncessziós díjak 17 21 17 00 00

7. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2023. évi megosztásra nem kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

16 11 3 Rendelkezésre állási díjak

398862 16 11 3 1 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 17 21 16 00 00

399340 16 11 3 2 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 21 22 5 00 00

8. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2023. évi megosztásra kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

399751 16 11 1 2 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

399340 16 11 1 2 1 Koncessziós díjak (M6/M60) 43 2 1 1 00

ÚJ 16 11 1 2 2 Koncessziós díjak 17 21 3 1 1
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6. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2022. évi megosztásra nem kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

398862 16 11 3 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 17 21 16 00 00

400428 16 11 4 Koncessziós díjak 17 21 17 00 00

7. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2023. évi megosztásra nem kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

16 11 3 Rendelkezésre állási díjak

398862 16 11 3 1 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 17 21 16 00 00

399340 16 11 3 2 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 21 22 5 00 00

8. melléklet az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozathoz

A 2023. évi megosztásra kerülő központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím- 

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím- 

csoport
Jogcím

 ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

399751 16 11 1 2 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

399340 16 11 1 2 1 Koncessziós díjak (M6/M60) 43 2 1 1 00

ÚJ 16 11 1 2 2 Koncessziós díjak 17 21 3 1 1
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1.  A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva 27 480 249 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 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, az 1. melléklet 
szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

b) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja 
a  GÚP előirányzatnak az  a)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 27 480 249 000 forinttal történő túlteljesülését;

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 81 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 2. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

d) a Rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  c)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti 
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 81 200 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

 2. A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat
a) 1. pont c) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
b) 3. pont b) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg
lép.

 3. A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról szóló 1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat 8.  pontjában  
a „2022. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2023. február 28.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1635
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1. melléklet az 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 580 240 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 7 832 254 500

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 67 754 500
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -27 480 249 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Felsőoktatási feladatok
398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 19 580 240 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 27 480 249 000 27 480 249 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 

21 Központi kezelésű előirányzatok 
15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 81 200 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása

K5 Egyéb működési célú kiadások -81 200 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 81 200 000 000 81 200 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

11. szám
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 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése 
szerinti letéti számlára – a  Tv. 31/D.  § (13)  bekezdésében foglaltak szerint 2023. április 15. napjáig esedékes 
negyedévi elszámolás mellett – további 3 000 000 000 forint kerüljön megfizetésre.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2023. április 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormán 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozata
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása 
előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 3 865 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 37 442 850 050  forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 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 2. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. 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 a  2.  pont 
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl  további  – 
37 442 850 050 forinttal történő túlteljesülését;

 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 181 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. a Magyarország 2022.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  4.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti 
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 181 100 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1638 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 
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 7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az állami adóhatóság útján gondoskodjon arról, hogy a Tv. 31/D. § (8) bekezdése 
szerinti letéti számlára – a  Tv. 31/D.  § (13)  bekezdésében foglaltak szerint 2023. április 15. napjáig esedékes 
negyedévi elszámolás mellett – további 3 000 000 000 forint kerüljön megfizetésre.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2023. április 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormán 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozata
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása 
előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 3 865 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 37 442 850 050  forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 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 2. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. 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 a  2.  pont 
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl  további  – 
37 442 850 050 forinttal történő túlteljesülését;

 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 181 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. a Magyarország 2022.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  4.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti 
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 181 100 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 3 035 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

349351 4 Paks II. Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -800 000 000

377106 5

K5 Egyéb működési célú kiadások 800 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

375995 32 Nemzetközi tagdíjak
K5 Egyéb működési célú kiadások 30 000 000

22 Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok
368206 1 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások -30 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

385517 4

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 035 000 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti 
térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő 
támogatás

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

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

11. szám
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 3 035 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

375995 32 Nemzetközi tagdíjak 30 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

385517 4 -3 035 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 3 865 000 000 3 865 000 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő 
támogatás

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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2. melléklet az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 739 581 125
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

386395 1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 9 236 100 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 763 900 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K3 Dologi kiadások 2 500 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32

385595 4

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 161 942 550
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 117 373 265

398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 366 937 185

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 1 188 587

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 4 904 162 903
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

K6 Beruházások 6 341 732 283

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
célelőirányzatok
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XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -37 442 850 050
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

K3 Dologi kiadások 1 157 527
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 315 053 559

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Gazdaságfejlesztési feladatok

386995 3 Térségi fejlesztési feladatok
K3 Dologi kiadások 1 866 040
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 732 081 500

8 Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs fejezeti kezelésű előirányzatok
400417 10 Vállalkozásfejlesztési programok

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 259 773 526

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 739 581 125

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
386395 1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 10 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 2 500 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32

385595 4 1 000 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 161 942 550
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 1 117 373 265
398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 3 366 937 185
343451 48 Kincstári díj 1 188 587

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
célelőirányzatok

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 4 904 162 903

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások 2 316 211 086

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Gazdaságfejlesztési feladatok

386995 3 Térségi fejlesztési feladatok 3 733 947 540
8 Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs fejezeti kezelésű előirányzatok

400417 10 Vállalkozásfejlesztési programok 1 259 773 526

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 37 442 850 050 37 442 850 050

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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3. melléklet az 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

20 Sport intézmények
298224 1 Nemzeti Sportközpontok

K3 Dologi kiadások 1 200 000 000
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 800 000 000

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

400628 39 Energiaintenzív vállalatok támogatása
K3 Dologi kiadások 14 992 504
K5 Egyéb működési célú kiadások 29 985 007 496

21 Központi kezelésű előirányzatok 
18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése 

400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 148 100 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása

K5 Egyéb működési célú kiadások -181 100 000 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

20 Sport intézmények
298224 1 Nemzeti Sportközpontok 1 200 000 000

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 1 800 000 000

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

400628 39 Energiaintenzív vállalatok támogatása 30 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 181 100 000 000 181 100 000 000

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 26/2022. (XI. 3.) AB határozata
a Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú, valamint a Miskolci Törvényszék 101.K.700/835/2020/23. számú ítéletei 
alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Salamon László alkotmánybíró párhuzamos 
indokolásával, valamint dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete, valamint az  első fokon eljáró 
Miskolci Törvényszék 101.K.700/835/2020/23. számú ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. Az  indítványozó jogi képviselője (dr. Molnár Angelika ügyvéd) útján az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi 
CLI.  törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27.  §-a alapján alkotmányjogi panasszal fordult az  Alkotmánybírósághoz, 
melyben a  Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete, valamint az  első fokon eljáró Miskolci Törvényszék 
101.K.700/835/2020/23. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

 [2] Alkotmányjogi panaszában előadta, hogy házastársa ellen folyamatban volt büntetőeljárás kapcsán az adóhatóság 
– az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. Vhr.) 
87. § (1) bekezdése alapján – az indítványozó vagyonosodási vizsgálatát kezdeményezte. A vizsgálat eredményeként 
az adóhatóság az indítványozónál adóhiányt állapított meg, és ennélfogva adóhiány, adóbírság, valamint késedelmi 
kamat megfizetésére kötelezte. Az indítványozó a döntés ellen fellebbezett. A fellebbezés alapján eljáró másodfokú 
hatóság az  elsőfokú döntést helybenhagyta. Az  indítványozó ezt követően az  adóhatóság határozatának bírósági 
felülvizsgálatát kezdeményezte. A közigazgatási perben eljáró Miskolci Törvényszék 101.K.700/835/2020/23. számú 
ítéletével az  indítványozó keresetét elutasította. Ezután az  indítványozó felülvizsgálati eljárást kezdeményezett. 
A  felülvizsgálati eljárás során a  Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítéletével a  jogerős ítéletet hatályában 
fenntartotta. Az  eljáró bíróságok döntése az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének olyan értelmezésén alapult, 
mely szerint „a gyanúsított hozzátartozója gyanú hiányában” maga is alanya lehet az  e  rendelkezés alapján 
indított vagyongyarapodási vizsgálatnak. Az  eljáró bíróságok szerint „az Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének 
megfogalmazásából nem következik, hogy kizárólag annál a személynél kerülhet sor ennek [a vagyongyarapodási 
vizsgálatnak] lefolytatására, akinél a bűncselekmény elkövetésének gyanúja áll fenn”.

 [3] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a  támadott bírói döntések szerinti jogértelmezést kifogásolta. 
Az  indítványozó állítása szerint az  eljáró bíróságok az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdése által érintett személyi kört 
kibővítették. Sérelmezte, hogy „a bírói jogértelmezés olyan normatartalmat alakított ki az  egyébként a  jogalkotói 
szándék szerint a  korábbi szabályozáshoz képest jelentősen szűkített alanyi kör kibővítésével, amely sem 
közvetlenül, sem az  Alaptörvényben meghatározott korlátok közötti bírói jogértelmezéssel nem ragadható meg”. 
Úgy vélte, hogy az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének megfelelő értelmezése esetén a  vagyonosodási vizsgálatot 
le sem lehetett volna vele szemben folytatni, és nem lehetett volna őt elmarasztalni. Az  indítványozó szerint 
„a  jogértelmezés alkotmányos korlátain” túlterjeszkedő bírói jogértelmezés az  Alaptörvény több rendelkezésével 
ellentétes, illetve több alapjogát is sérti.

 [4] 2. Alkotmányjogi panaszában mindenekelőtt az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1) és (7)  bekezdése, s ezek kapcsán 
az  Alaptörvény 28.  cikke sérelmére hivatkozott. Úgy vélte, hogy esetében „a közigazgatási bírósági eljárás nem 
tudta betölteni alapvető, és hatékony jogvédelmi funkcióját”. Álláspontja szerint „a bírói jogértelmezés alkotmányos 
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kereteit meghaladó contra legem értelmezés elvette a  közigazgatási eljárásban bekövetkezett jogsérelemnek 
a  bírósági felülvizsgálati eljárásban történő orvoslása lehetőségét”. Ezen túlmenően állította az  Alaptörvény 
XXX. cikk (1) bekezdése, illetve 40. cikke sérelmét is, mert szerinte az arányos közteherviselés elvéből levezethetően 
a  közterhekhez való arányos hozzájárulás kötelezettsége a  jogalanyt csak és kizárólag abban az  esetben és 
olyan mértékben terheli, amely esetben és amilyen mértékben a  rá irányadó törvényi rendelkezések szerint 
a közterhekhez való hozzájárulásra köteles. Álláspontja szerint az Alaptörvény alapján a törvényben meghatározott 
kereteken kívül senkitől sem követelhető a közterhekhez való hozzájárulás, még adófizetési kötelezettség utólagos 
megállapítása formájában sem, és ha e  kötelezettség nem állapítható meg, úgy pénzügyi joghátránnyal járó 
jogkövetkezmény alkalmazásának sem lehetett volna az Alaptörvénynek megfelelően helye.

 [5] 3. Az  Alkotmánybíróság megkereste a  pénzügyminisztert az  indítvánnyal kapcsolatos álláspontja kifejtése 
érdekében.

II.

 [6] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.
[…]
(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés 
ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”
„XXX. cikk (1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul 
a közös szükségletek fedezéséhez.
(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés 
kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.”
„24.  cikk (7) Az  Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a  jogszabály megalkotóját, 
a  törvény kezdeményezőjét vagy képviselőjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, 
ha az ügy a személyek széles körét érinti. Az eljárás ezen szakasza nyilvános.”
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a  jogszabály preambulumát, 
illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. 
Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”
„40.  cikk A  közteherviselés és a  nyugdíjrendszer alapvető szabályait a  közös szükségletek kielégítéséhez való 
kiszámítható hozzájárulás és az időskori létbiztonság érdekében sarkalatos törvény határozza meg.”

 [7] 2. Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) érintett, 2017. december 31-ig 
hatályos rendelkezése:
„109. § (1) Ha az adóhatóság megállapítása szerint – kizárólag a Btk. XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében 
szabályozott bűncselekmény nyomozó hatóság részéről fennálló gyanúja esetén – az adózó vagyongyarapodásával 
vagy az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá 
nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. 
Ez esetben – figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is – az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy 
a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége.”

 [8] 3. Az Adóig. Vhr. érintett, 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezése:
„87.  § (1) Ha az  állami adó- és vámhatóság megállapítása szerint – kizárólag a  Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012.  évi C. törvény XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében meghatározott bűncselekmény nyomozó 
hatóság részéről fennálló gyanúja esetén – az  adózó vagyongyarapodásával vagy az  életvitelére fordított 
kiadásokkal nincs arányban az  adómentes, a  bevallott és a  bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett 
jövedelmének együttes összege, az állami adó- és vámhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez esetben 
– figyelemmel az  ismert és adóztatott jövedelmekre is – az  állami adó- és vámhatóságnak azt kell megbecsülnie, 
hogy a  vagyongyarapodás és az  életvitel fedezetéül a  természetes személynek milyen összegű jövedelemre volt 
szüksége.”

1646 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	179.	szám 7353

kereteit meghaladó contra legem értelmezés elvette a  közigazgatási eljárásban bekövetkezett jogsérelemnek 
a  bírósági felülvizsgálati eljárásban történő orvoslása lehetőségét”. Ezen túlmenően állította az  Alaptörvény 
XXX. cikk (1) bekezdése, illetve 40. cikke sérelmét is, mert szerinte az arányos közteherviselés elvéből levezethetően 
a  közterhekhez való arányos hozzájárulás kötelezettsége a  jogalanyt csak és kizárólag abban az  esetben és 
olyan mértékben terheli, amely esetben és amilyen mértékben a  rá irányadó törvényi rendelkezések szerint 
a közterhekhez való hozzájárulásra köteles. Álláspontja szerint az Alaptörvény alapján a törvényben meghatározott 
kereteken kívül senkitől sem követelhető a közterhekhez való hozzájárulás, még adófizetési kötelezettség utólagos 
megállapítása formájában sem, és ha e  kötelezettség nem állapítható meg, úgy pénzügyi joghátránnyal járó 
jogkövetkezmény alkalmazásának sem lehetett volna az Alaptörvénynek megfelelően helye.

 [5] 3. Az  Alkotmánybíróság megkereste a  pénzügyminisztert az  indítvánnyal kapcsolatos álláspontja kifejtése 
érdekében.

II.

 [6] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.
[…]
(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés 
ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”
„XXX. cikk (1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul 
a közös szükségletek fedezéséhez.
(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés 
kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.”
„24.  cikk (7) Az  Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a  jogszabály megalkotóját, 
a  törvény kezdeményezőjét vagy képviselőjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, 
ha az ügy a személyek széles körét érinti. Az eljárás ezen szakasza nyilvános.”
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a  jogszabály preambulumát, 
illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. 
Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”
„40.  cikk A  közteherviselés és a  nyugdíjrendszer alapvető szabályait a  közös szükségletek kielégítéséhez való 
kiszámítható hozzájárulás és az időskori létbiztonság érdekében sarkalatos törvény határozza meg.”

 [7] 2. Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) érintett, 2017. december 31-ig 
hatályos rendelkezése:
„109. § (1) Ha az adóhatóság megállapítása szerint – kizárólag a Btk. XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében 
szabályozott bűncselekmény nyomozó hatóság részéről fennálló gyanúja esetén – az adózó vagyongyarapodásával 
vagy az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá 
nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. 
Ez esetben – figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is – az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy 
a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége.”

 [8] 3. Az Adóig. Vhr. érintett, 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezése:
„87.  § (1) Ha az  állami adó- és vámhatóság megállapítása szerint – kizárólag a  Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012.  évi C. törvény XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. Fejezetében meghatározott bűncselekmény nyomozó 
hatóság részéről fennálló gyanúja esetén – az  adózó vagyongyarapodásával vagy az  életvitelére fordított 
kiadásokkal nincs arányban az  adómentes, a  bevallott és a  bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett 
jövedelmének együttes összege, az állami adó- és vámhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez esetben 
– figyelemmel az  ismert és adóztatott jövedelmekre is – az  állami adó- és vámhatóságnak azt kell megbecsülnie, 
hogy a  vagyongyarapodás és az  életvitel fedezetéül a  természetes személynek milyen összegű jövedelemre volt 
szüksége.”
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III.

 [9] 1. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság az Ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban 
dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról, az 56. § (2) bekezdése értelmében pedig a befogadhatóságról dönteni 
jogosult tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az  alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt 
tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti 
feltételeket.

 [10] 2. Az  Abtv. 27.  §-a szerint az  Alaptörvény 24.  cikk (2)  bekezdés d)  pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói 
döntéssel szemben az  egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat 
az  Alkotmánybírósághoz, ha az  ügy érdemében hozott döntés vagy a  bírósági eljárást befejező egyéb döntés 
az  indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az  indítványozó a  jogorvoslati lehetőségeit már 
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az  indítványozó a  sérelmezett kúriai ítélettel 
zárult ügyben felperes volt, számára hátrányos döntés született, s a perben a jogorvoslati lehetőségeit kimerítette. 
A  magánszemély kérelmező ekként alkotmányjogi panasz benyújtására indítványozói jogosultsággal rendelkezik, 
érintettsége fennáll.

 [11] Az indítványozó az  Abtv. 30.  § (1)  bekezdésében meghatározott hatvannapos határidőben előterjesztett 
panaszában (a Kúria ítéletének kézbesítése az  indítványozó jogi képviselőjének 2021. június 18-án történt, 
az  indítványozó alkotmányjogi panaszát 2021. augusztus 16-án, elektronikus úton nyújtotta be) a bírósági eljárást 
befejező, rendes jogorvoslattal nem támadható kúriai ítéletet támadta.

 [12] Az alkotmányjogi panasz benyújtásának törvényi feltétele [Abtv. 27. § (1) bekezdés a) pont], hogy az  indítványozó 
Alaptörvényben biztosított jog sérelmére hivatkozzon. Az  Abtv. 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjával összefüggésben 
következetes az  Alkotmánybíróság gyakorlata a tekintetben, hogy alkotmányjogi panasz csak az  Alaptörvényben 
biztosított jog sérelmének valószínűsítésére alapítható. A  jelen indítvány e  feltételnek csak részben tesz 
eleget. Az  indítványozó alkotmányjogi panaszában többek között állította az  Alaptörvény alapjogot nem 
rögzítő 28.  cikkének és 40.  cikkének sérelmét is, melyre hivatkozva alkotmányjogi panasz nem terjeszthető elő. 
Az  indítványozó állította továbbá az  Alaptörvény XXX.  cikk (1)  bekezdése sérelmét is. Az  Alkotmánybíróság 
az  Alaptörvény XXX.  cikk (1)  bekezdése kapcsán rámutatott már arra, hogy a  „közteherviselési kötelezettség 
az alapvető kötelezettségek egyike, az Alaptörvény Szabadság és felelősség című részében található. E kötelezettség 
érvényesülése hiányában fenntarthatatlanná válna a  demokratikus jogállam működése, mert nem állnának 
rendelkezésre a  szükséges anyagi erőforrások a  közfeladatok ellátásához. Ezért rendelkezik úgy az  Alaptörvény 
XXX.  cikk (1)  bekezdése, hogy »[t]eherbíró képességének, illetve a  gazdaságban való részvételének megfelelően 
mindenki hozzájárul a  közös szükségletek fedezéséhez.« […] A  jogállami keretek között érvényesülő általános, 
egyenlő és arányos közteherviselési kötelezettség folytán senki sem köteles arra, hogy több adót fizessen 
annál, mint amennyi a  törvényből következik, de mindenki köteles arra, hogy annyi adót megfizessen, amennyi 
a  törvényből következik. […] Az  Alkotmánybíróság az  előbbiek alapján hangsúlyozza, hogy az  adófizetési 
kötelezettség nem sorolható az  adójogi szankciók közé […], hanem az  Alaptörvény XXX.  cikk (1)  bekezdésében 
rögzített közteherviselési kötelezettség egyik részeleme” {17/2019. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [80] és [84]; 
3291/2021. (VII. 22.) AB határozat, Indokolás [72]}. Figyelemmel arra, hogy az alkotmányjogi panasz benyújtásának 
törvényi feltétele [Abtv. 27. § (1) bekezdés a) pont], hogy az indítványozó Alaptörvényben biztosított jog sérelmére 
hivatkozzon, és az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdése kötelezettséget ír elő, alkotmányjogi panasz az indítványozó 
számára kötelezettséget megállapító alaptörvényi szabály sérelme miatt – az  alkotmányjogi panasz érvelése által 
érintett körben – nem terjeszthető elő.

 [13] Az Abtv. 29.  §-a a  befogadhatóság tartalmi feltételeként határozza meg, hogy az  – egyéb törvényi feltételeknek 
megfelelő – alkotmányjogi panasz a  bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet tartalmazzon 
vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. E  két feltétel alternatív jellegű, így az  egyik 
fennállása önmagában is megalapozza az  Alkotmánybíróság érdemi eljárását {lásd pl. 21/2016. (XI. 30.) 
AB  határozat, Indokolás  [20]; 34/2013. (XI. 22.) AB határozat, Indokolás [18]}. A  feltételek meglétének a  vizsgálata 
az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik.

 [14] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a  kúriai ítélet, illetve az  elsőfokú ítélet alaptörvény-ellenességének 
megállapítását és megsemmisítését az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1) és (7)  bekezdésének sérelmére 
hivatkozással kérte.
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 [15] 3. Az  Alkotmánybíróság a  3025/2016. (II. 23.) AB határozat indokolásának [24] bekezdésében kifejtette: 
„az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (7)  bekezdésében rögzített jogorvoslathoz való jog a  rendes jogorvoslatokra 
vonatkozik. Tárgyát tekintve a  bírói, illetőleg hatósági döntésekre terjed ki, tartalma szerint pedig az  érdemi 
határozatok tekintetében a más szervhez vagy a magasabb fórumhoz fordulás lehetőségét jelenti […]” {hasonlóan: 
3233/2016. (XI. 18.) AB végzés, Indokolás [16]; 3221/2020. (VI. 19.) AB végzés, Indokolás [40]}. Az Alkotmánybíróság 
töretlen gyakorlatát figyelembe véve megállapítható, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított 
jogorvoslathoz való jog összefüggésében az  indítvány alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, illetve 
olyat, ami a  bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességre engedne következtetni, nem vet fel. 
Az  indítványozónak biztosított volt a  jogorvoslathoz való joga, hiszen fellebbezett az  elsőfokú adóhatóságnak 
az  adóhiányt megállapító, valamint az  adóhiány, adóbírság, valamint késedelmi kamat megfizetésére kötelező 
határozatával szemben, melynek nyomán a másodfokú adóhatóság érdemi vizsgálattal hagyta helyben az elsőfokú 
határozatot, majd az  indítványozó kérelme alapján a sérelmezett alperesi határozat bírósági felülvizsgálatára is sor 
került a közigazgatási perben eljáró elsőfokú bíróság, illetve a felülvizsgálati eljárást lefolytató Kúria által.

 [16] Az indítványozó az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdése sérelmét állító alkotmányjogi panaszában a  sérelmezett 
bírói döntések alapjául szolgáló Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének bírói értelmezését olyan contra legem 
jogalkotási tevékenységnek tartotta, ami a  tisztességes bírósági eljáráshoz való joga sérelmét valósította meg. 
E  kérdés eldöntése – az  Alaptörvény szabályai értelmezése eredményétől függően – a  bírói döntést érdemben 
befolyásoló alaptörvény-ellenesség megállapítására vezethet. A „bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-
ellenesség” Abtv. 29.  §-a szerinti feltétele felmerül a  bírói döntés elleni panasz esetén. Az  Abtv. 29.  §-ában írt  
két feltétel alternatív jellegű, így az  egyik fennállása önmagában is megalapozza az  Alkotmánybíróság 
érdemi eljárását {erről lásd 3/2013. (II. 14.) AB határozat, Indokolás [30]}. A  feltételek meglétének a  vizsgálata 
az  Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik {3351/2020. (VIII. 5.) AB végzés [13]}. A  bíróságoknak 
kötelezettsége, hogy a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban 
értelmezzék [Alaptörvény 28.  cikk]. A  jelen esetben vizsgálandó, hogy a  sérelmezett bírói döntések megfelelnek-e 
az  Alaptörvény jogszabályok értelmezésére vonatkozó követelményeinek. Az  indítvány az  Abtv. 29.  §-a szerinti 
kérdésként veti fel, hogy az eljáró bíróságok az Alaptörvény 28. cikkével összhangban álló döntést hoztak-e az Adóig. 
Vhr. 87. § (1) bekezdésének alkalmazásakor.

 [17] 4. Ezért az Alkotmánybíróság a bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszt – az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alapján, 
amely szerint az  előadó alkotmánybíró a  panasz befogadásáról szóló döntés helyett a  panasz érdemi elbírálását 
tartalmazó határozattervezetet terjeszthet a testület elé – érdemben bírálta el.

IV.

 [18] Az alkotmányjogi panasz megalapozott.

 [19] 1. Az Alkotmánybíróság elsőként a 20/2017. (VII. 18.) AB határozatában, majd ezt követően számos határozatában 
vizsgálta részletesen azt a kérdést, hogy mely esetekben eredményezheti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése 
sérelmét az  eljáró bíróság Alaptörvény biztosította értelmezési tartományon túlnyúló és ezáltal önkényessé váló 
döntése.

 [20] Az Alkotmánybíróság 3130/2022. (IV. 1.) AB határozatában az alábbiak szerint foglalta össze vonatkozó gyakorlatát.
 [21] „Az Alkotmánybíróság a jogbiztonság követelményével összefüggésben leszögezte, hogy egy szabályozás felülírása, 

kitágítása a  bíróságok részéről már nem jogértelmezési, hanem contra legem jogalkalmazási – tulajdonképpen 
jogalkotási – tevékenységet jelent, ami felveti a  bíróságok törvényeknek való alávetettsége elvének a  sérelmét. 
Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint a  »jogállamiság elvéből, követelményéből az  is következik, hogy 
a  jogértelmezés nem válhat a  jogalkalmazó szerv önkényes, szubjektív döntésének eszközévé. Ellenkező esetben 
sérülne a  jogbiztonság követelménye, a  jogalkalmazó szervek döntéseire vonatkozó kiszámíthatósági és előre 
láthatósági elvárás.« {3026/2015. (II. 9.) AB határozat, Indokolás [27]} […]
Az Alaptörvény 28.  cikke alapján a  bíróságok a  jogalkalmazás során a  jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az  Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban 
a  jogszabály preambulumát, illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását 
kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és 
a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. […]
A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi panasz (Abtv. 27.  §) az  egyéni 
jogvédelem mellett és azt erősítőleg az  Alaptörvény 28.  cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény is. Ilyen 
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 [15] 3. Az  Alkotmánybíróság a  3025/2016. (II. 23.) AB határozat indokolásának [24] bekezdésében kifejtette: 
„az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (7)  bekezdésében rögzített jogorvoslathoz való jog a  rendes jogorvoslatokra 
vonatkozik. Tárgyát tekintve a  bírói, illetőleg hatósági döntésekre terjed ki, tartalma szerint pedig az  érdemi 
határozatok tekintetében a más szervhez vagy a magasabb fórumhoz fordulás lehetőségét jelenti […]” {hasonlóan: 
3233/2016. (XI. 18.) AB végzés, Indokolás [16]; 3221/2020. (VI. 19.) AB végzés, Indokolás [40]}. Az Alkotmánybíróság 
töretlen gyakorlatát figyelembe véve megállapítható, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított 
jogorvoslathoz való jog összefüggésében az  indítvány alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, illetve 
olyat, ami a  bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességre engedne következtetni, nem vet fel. 
Az  indítványozónak biztosított volt a  jogorvoslathoz való joga, hiszen fellebbezett az  elsőfokú adóhatóságnak 
az  adóhiányt megállapító, valamint az  adóhiány, adóbírság, valamint késedelmi kamat megfizetésére kötelező 
határozatával szemben, melynek nyomán a másodfokú adóhatóság érdemi vizsgálattal hagyta helyben az elsőfokú 
határozatot, majd az  indítványozó kérelme alapján a sérelmezett alperesi határozat bírósági felülvizsgálatára is sor 
került a közigazgatási perben eljáró elsőfokú bíróság, illetve a felülvizsgálati eljárást lefolytató Kúria által.

 [16] Az indítványozó az  Alaptörvény XXVIII.  cikk (1)  bekezdése sérelmét állító alkotmányjogi panaszában a  sérelmezett 
bírói döntések alapjául szolgáló Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének bírói értelmezését olyan contra legem 
jogalkotási tevékenységnek tartotta, ami a  tisztességes bírósági eljáráshoz való joga sérelmét valósította meg. 
E  kérdés eldöntése – az  Alaptörvény szabályai értelmezése eredményétől függően – a  bírói döntést érdemben 
befolyásoló alaptörvény-ellenesség megállapítására vezethet. A „bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-
ellenesség” Abtv. 29.  §-a szerinti feltétele felmerül a  bírói döntés elleni panasz esetén. Az  Abtv. 29.  §-ában írt  
két feltétel alternatív jellegű, így az  egyik fennállása önmagában is megalapozza az  Alkotmánybíróság 
érdemi eljárását {erről lásd 3/2013. (II. 14.) AB határozat, Indokolás [30]}. A  feltételek meglétének a  vizsgálata 
az  Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörébe tartozik {3351/2020. (VIII. 5.) AB végzés [13]}. A  bíróságoknak 
kötelezettsége, hogy a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban 
értelmezzék [Alaptörvény 28.  cikk]. A  jelen esetben vizsgálandó, hogy a  sérelmezett bírói döntések megfelelnek-e 
az  Alaptörvény jogszabályok értelmezésére vonatkozó követelményeinek. Az  indítvány az  Abtv. 29.  §-a szerinti 
kérdésként veti fel, hogy az eljáró bíróságok az Alaptörvény 28. cikkével összhangban álló döntést hoztak-e az Adóig. 
Vhr. 87. § (1) bekezdésének alkalmazásakor.

 [17] 4. Ezért az Alkotmánybíróság a bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszt – az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alapján, 
amely szerint az  előadó alkotmánybíró a  panasz befogadásáról szóló döntés helyett a  panasz érdemi elbírálását 
tartalmazó határozattervezetet terjeszthet a testület elé – érdemben bírálta el.

IV.

 [18] Az alkotmányjogi panasz megalapozott.

 [19] 1. Az Alkotmánybíróság elsőként a 20/2017. (VII. 18.) AB határozatában, majd ezt követően számos határozatában 
vizsgálta részletesen azt a kérdést, hogy mely esetekben eredményezheti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése 
sérelmét az  eljáró bíróság Alaptörvény biztosította értelmezési tartományon túlnyúló és ezáltal önkényessé váló 
döntése.

 [20] Az Alkotmánybíróság 3130/2022. (IV. 1.) AB határozatában az alábbiak szerint foglalta össze vonatkozó gyakorlatát.
 [21] „Az Alkotmánybíróság a jogbiztonság követelményével összefüggésben leszögezte, hogy egy szabályozás felülírása, 

kitágítása a  bíróságok részéről már nem jogértelmezési, hanem contra legem jogalkalmazási – tulajdonképpen 
jogalkotási – tevékenységet jelent, ami felveti a  bíróságok törvényeknek való alávetettsége elvének a  sérelmét. 
Az  Alkotmánybíróság értelmezése szerint a  »jogállamiság elvéből, követelményéből az  is következik, hogy 
a  jogértelmezés nem válhat a  jogalkalmazó szerv önkényes, szubjektív döntésének eszközévé. Ellenkező esetben 
sérülne a  jogbiztonság követelménye, a  jogalkalmazó szervek döntéseire vonatkozó kiszámíthatósági és előre 
láthatósági elvárás.« {3026/2015. (II. 9.) AB határozat, Indokolás [27]} […]
Az Alaptörvény 28.  cikke alapján a  bíróságok a  jogalkalmazás során a  jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az  Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban 
a  jogszabály preambulumát, illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását 
kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és 
a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. […]
A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát lehetővé tevő alkotmányjogi panasz (Abtv. 27.  §) az  egyéni 
jogvédelem mellett és azt erősítőleg az  Alaptörvény 28.  cikkének érvényesülését szolgáló jogintézmény is. Ilyen 
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panasz alapján az  Alkotmánybíróság a  bírói döntésben foglalt jogértelmezés Alaptörvénnyel való összhangját 
vizsgálja, az  Alaptörvényben biztosított jogok alkotmányos tartalmának érvényre juttatása mellett azt is, hogy 
a  jogszabály alkalmazása során a  bíróság a  jogszabály célját az  alkotmányosan szükséges mértékben figyelembe 
vette-e {23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [24]}. Az  Alaptörvény 28.  cikke és XXVIII.  cikk (1)  bekezdése 
természetes fogalmi egységet alkotnak. A  jogértelmezés Alaptörvényben rögzített elveinek betartása minden 
kétséget kizáróan részét képezi a  tisztességes bírósági eljárásban megvalósuló jogértelmezéssel szemben állított 
minimális alkotmányos követelményeknek {23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [26]}. […]
Az Alkotmánybíróság szerint »’[a]z önkényes bírói jogértelmezés sértheti az  Alaptörvény XXVIII.  cikk 
(1)  bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot. […] Az  Alkotmánybíróság azonban csak kivételesen, 
szigorú feltételek fennállása esetén állapítja meg a  jogalkalmazói önkény fennállása miatt az  Alaptörvény 
XXVIII.  cikk (1)  bekezdésének sérelmét.’ A  jogértelmezési hiba contra constitutionem akkor válik önkényessé, 
ha  a  bíróság az  Alaptörvény 28.  cikkében foglalt jogértelmezési szabályokat kifejezetten figyelmen kívül hagyja.« 
{23/2018. (XII. 28.) AB határozat, Indokolás [28]}” (Indokolás [25]–[28]).

 [22] 2. Az  Alaptörvény 24.  cikk (2)  bekezdés d)  pontja szerint az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján 
felülvizsgálja a  bírói döntésnek az  Alaptörvénnyel való összhangját. Ennek keretében megállapítja, hogy a  bírói 
döntésben alkalmazott jogértelmezés megfelel-e az  Alaptörvény 28.  cikkében foglaltaknak, vagyis hogy az  eljáró 
bíróság a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban 
értelmezte-e, abból a  feltételezésből kiindulva, hogy a  jogszabályok a  józan észnek és a  közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018.  június  28.) 
pedig egyértelmű követelménnyé tette, hogy „[a] jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban 
a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell 
figyelembe venni.”

 [23] A konkrét esetben az  adóhatóság – az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésére hivatkozással – az  indítványozó 
vagyonosodási vizsgálatát kezdeményezte, melynek eredményeként az  indítványozónál adóhiányt állapított meg, 
s őt adóhiány, adóbírság, valamint késedelmi kamat megfizetésére kötelezte. A  közigazgatási eljárásban, majd 
a  közigazgatási perben az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdését egyöntetűen úgy értelmezték, hogy e  rendelkezéssel 
„a jogalkotó nem kívánta leszűkíteni a becslési eljárás lefolytatását a gyanúsított személyére”.

 [24] Jogértelmezésük során az  eljáró bíróságoknak figyelembe kellett volna venniük, hogy az  Adóig. Vhr. 87.  § 
(1)  bekezdésével azonos módon rendelkezett már a  régi Art. 109.  §-a is. A  régi Art. e  módosítását az  egyes 
törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással 
kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) iktatta be 2016. január 1-jei 
hatállyal. A  Módtv. indokolása pedig rögzítette, hogy „a vagyonosodási vizsgálatban becslés alkalmazásának 
az  adóhatóság eljárásában kizárólag a  vagyon elleni bűncselekmények, a  pénz- és bélyegforgalom biztonsága 
elleni bűncselekmények, a  költségvetést károsító bűncselekmények, a  pénzmosás és a  gazdálkodás rendjét 
sértő bűncselekmények gyanúja miatt indított büntetőeljárás esetén van helye.” A  régi Art. módosításával tehát 
a jogalkotó kifejezetten szűkítette az adóalap becsléssel történő megállapíthatóságának esetét, s e célt a jogszabály 
módosítására irányuló javaslat indokolásában kifejezetten rögzítette, s az adott rendelkezésnek az Adóig. Vhr. 87. § 
(1)  bekezdésébe való átemelésével a  becslési eljárást 2016. január 1-jétől kizárólag a  Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény XXXVI., XXXVIII., XXXIX., XL. és XLI. fejezetében meghatározott bűncselekmény nyomozó 
hatóság részéről fennálló gyanúja esetén tette lehetővé.

 [25] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága 2019. december hó 3. napján kelt, 2234643380 számú 
határozatának felülvizsgálata iránt indított perben az eljáró bíróságok ugyanakkor nem vették figyelembe azt, hogy 
az Adóig. Vhr. 87. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezést a Módtv. iktatta be. Az eljáró bíróságok – az Alaptörvény 
28.  cikkének Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításával (2018. június 28.) beiktatott szabályába 
ütköző módon – nem vették így figyelembe az  adott rendelkezés céljának megállapítása során a  jogszabály 
módosítására irányuló javaslat indokolását sem. Ekként az  eljáró bíróságok a  döntésük alapjául szolgáló 
Adóig.  Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének értelmezésénél az  Alaptörvény 28.  cikkének értelmezési elveit figyelmen 
kívül hagyták, ami a  Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete, valamint az  első fokon eljáró Miskolci Törvényszék 
101.K.700/835/2020/23.  számú ítélete Alaptörvény XXVIII.  cikke (1)  bekezdésének sérelmére vezető, contra 
constitutionem önkényes jogértelmezési hibáját okozta. Ezért az  Alkotmánybíróság arra a  következtetésre 
jutott, hogy a  Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete, valamint az  első fokon eljáró Miskolci Törvényszék 
101.K.700/835/2020/23. számú ítélete a fentiekben kifejtettek alapján a tisztességes eljáráshoz való jogba ütközött, 
s ezért alaptörvény-ellenes. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság a nevezett ítéleteket megsemmisítette.
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 [26] Az Abtv. 43.  §-a értelmében amennyiben az  Alkotmánybíróság a  27.  § szerinti eljárásban alkotmányjogi 
panasz alapján megállapítja a  bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a  döntést megsemmisíti, melynek eljárási 
jogkövetkezményére a  bírósági eljárások szabályait tartalmazó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy az  alkotmányjogi kérdésben az  Alkotmánybíróság határozata szerint kell eljárni. A  bírói döntés 
felülvizsgálatakor az  Alkotmánybíróság az  alkotmányjogi panasz hatásköréhez igazodva a  konkrét ügy érdemét 
érintő alkotmányossági vetületű kérdésekről határozott, de ennek a  konkrét ügyre vonatkozó konzekvenciáit már 
az eljáró hatóságnak, illetve bíróságnak kell levonnia. Az  indítványozó számára ilyenformán biztosítható hatékony 
jogorvoslat az Alaptörvény sérelmével szemben.

 [27] 3. Az  Alkotmánybíróság a  határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az  Abtv. 44.  § (1)  bekezdésének 
második mondata alapján rendelte el.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

alkotmánybíró

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 előadó alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Juhász Imre s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Juhász Miklós s. k., Dr. Márki Zoltán s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke alkotmánybíró
 az aláírásban akadályozott
 dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett

 Dr. Schanda Balázs s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/3266/2021.

Dr. Salamon László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [28] A határozatot támogatom, azonban a határozatban foglaltakhoz képest eltérő indokolással.
 [29] Több ügyben kifejtett álláspontom szerint [pl. 20/2017. (VII. 18.) AB határozat, 23/2018. (XII. 28.) AB határozat, 

3128/2019. (VI. 5.) AB határozat, 19/2021. (V. 27.) AB határozat, 3002/2021. (I. 14.) AB határozat, 29/2021.  (XI.  10.) 
AB  határozat, 10/2022. (VI. 1.) AB határozat, 11/2022. (VI. 2.) AB határozat] az  Alaptörvény XXVIII.  cikk 
(1)  bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jog processzuális jellegű alkotmányjogi szabály, 
amelynek sérelme kizárólag az  eljárásjogi szabályok alkotmányjogi súlyú megsértésével valósulhat meg. A  contra 
legem jogértelmezés nem processzuális kérdés, ezért nem vetheti fel az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének 
sérelmét.

 [30] Álláspontom szerint az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének contra legem értelmezése az  Alaptörvény B)  cikk 
(1) bekezdésének, és emellett a XXX. cikk (1) bekezdésének sérelmét veti fel.
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 [26] Az Abtv. 43.  §-a értelmében amennyiben az  Alkotmánybíróság a  27.  § szerinti eljárásban alkotmányjogi 
panasz alapján megállapítja a  bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a  döntést megsemmisíti, melynek eljárási 
jogkövetkezményére a  bírósági eljárások szabályait tartalmazó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy az  alkotmányjogi kérdésben az  Alkotmánybíróság határozata szerint kell eljárni. A  bírói döntés 
felülvizsgálatakor az  Alkotmánybíróság az  alkotmányjogi panasz hatásköréhez igazodva a  konkrét ügy érdemét 
érintő alkotmányossági vetületű kérdésekről határozott, de ennek a  konkrét ügyre vonatkozó konzekvenciáit már 
az eljáró hatóságnak, illetve bíróságnak kell levonnia. Az  indítványozó számára ilyenformán biztosítható hatékony 
jogorvoslat az Alaptörvény sérelmével szemben.

 [27] 3. Az  Alkotmánybíróság a  határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az  Abtv. 44.  § (1)  bekezdésének 
második mondata alapján rendelte el.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

alkotmánybíró

 Dr. Czine Ágnes s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Horváth Attila s. k.,
 előadó alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Juhász Imre s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Juhász Miklós s. k., Dr. Márki Zoltán s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Salamon László s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke alkotmánybíró
 az aláírásban akadályozott
 dr. Pokol Béla
 alkotmánybíró helyett

 Dr. Schanda Balázs s. k., Dr. Szalay Péter s. k.,
 alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/3266/2021.

Dr. Salamon László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

 [28] A határozatot támogatom, azonban a határozatban foglaltakhoz képest eltérő indokolással.
 [29] Több ügyben kifejtett álláspontom szerint [pl. 20/2017. (VII. 18.) AB határozat, 23/2018. (XII. 28.) AB határozat, 

3128/2019. (VI. 5.) AB határozat, 19/2021. (V. 27.) AB határozat, 3002/2021. (I. 14.) AB határozat, 29/2021.  (XI.  10.) 
AB  határozat, 10/2022. (VI. 1.) AB határozat, 11/2022. (VI. 2.) AB határozat] az  Alaptörvény XXVIII.  cikk 
(1)  bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jog processzuális jellegű alkotmányjogi szabály, 
amelynek sérelme kizárólag az  eljárásjogi szabályok alkotmányjogi súlyú megsértésével valósulhat meg. A  contra 
legem jogértelmezés nem processzuális kérdés, ezért nem vetheti fel az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének 
sérelmét.

 [30] Álláspontom szerint az  Adóig. Vhr. 87.  § (1)  bekezdésének contra legem értelmezése az  Alaptörvény B)  cikk 
(1) bekezdésének, és emellett a XXX. cikk (1) bekezdésének sérelmét veti fel.
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 [31] Az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdése ugyanis a közteherviselési kötelezettséget a gazdaságban való részvételhez 
köti. A contrario következik ebből, hogy akinek a gazdaságban való részvétele adott kontextusban nem merül fel, 
annak Alaptörvényben biztosított joga, hogy ilyen tevékenység hiányában adóztatás alá ne vonják.

 [32] Nézetem szerint a  jelen ügyben az  indítványozó vonatkozásában – büntetőeljárás hiányában – közteherviselés 
alá eső tevékenység (ezzel egyenértékű jogi tény megvalósulása) az Adóig. Vhr. fenti szabályára is tekintettel, nem 
állapítható meg. Így az  indítványozó közteherviselés alá vonása (annak az  adóigazgatási eljárás révén testet öltő 
lehetősége) az Alaptörvény XXX. cikk (1) bekezdésében foglalt jogát sérti.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Salamon László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó különvéleménye

 [33] A határozat rendelkező részével nem értettem egyet. Véleményem szerint az  alábbi indokok miatt vissza kellett 
volna utasítani az indítványt.

 [34] 1. A bírói (és tegyük hozzá, hogy a hatósági) jogértelmezés anyagi jogi természetű tevékenység. Ezt az álláspontot 
képviseltem a  jelen ügyhöz hasonló alkotmányossági kérdést elbíráló korábbi határozatokhoz fűzött 
különvéleményeimben {lásd először: 20/2017. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás [37]–[45]} is. Ezért a  szóban forgó 
jogalkalmazói funkció az Alaptörvény oldaláról az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése – és nem az eljárási karakterű 
XXVIII.  cikk (1)  bekezdése – sérelmeként lenne értékelhető. Önmagában a  téves jogértelmezés nem hozható 
kapcsolatba az  eljárás tisztességességével. A  tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot alkalmazó megoldással, 
amin a megsemmisítés alapul, ezen dogmatikai ok miatt azonosulni továbbra sem tudok.

 [35] Ebben az  ügyben egy határesetet képező vagy legalábbis nem teljes mértékben egyértelmű törvényértelmezési 
kérdést bírált felül az  Alkotmánybíróság, amelynek állandó gyakorlata egyébként világos üzenetet közvetít: 
a szakjogi értelmezés felülbírálatára az Alkotmánybíróságnak nincsen feladat- és hatásköre, nem vállalhatja magára 
a „szuperbíróság” szerepét.

 [36] 2. Az  előző pontban írtaktól elvonatkoztatva nem azonosítható olyan többletelem, amely az  egyszerű 
jogszabályértelmezési hibát – ha van ilyen egyáltalán – az  alaptörvénysértés szintjére emelné. A  határozatban 
megjelölt Módtv. indokolásának a  figyelmen kívül hagyása nem feltétlenül ilyen. Az  ugyanis semmit sem mond 
arról, hogy a  gyanúnak kivel szemben kell fennállnia. Kizárólag azzal kapcsolatban tartalmaz magyarázatot, 
hogy a  személyi jövedelemadó becslés feltétele a  gyanú, mégpedig meghatározott bűncselekmények gyanúja. 
Ezen tartalmi aggályon túl véleményem szerint nem alapozza meg a  megsemmisítést a  Módtv. indokolásának 
figyelmen kívül hagyása, mert azt már a  kúriai elbírálás idején is hatálytalan régi Art. egyik módosításához 
fűzte a  törvényjavaslat előkészítője. Egyebekben az  ügyben alkalmazott szabály nem ez, hanem egy hatályos 
kormányrendeleti szabály, aminek nincsen indokolása. Megjegyzendő továbbá az is, hogy az Alaptörvény 28. cikke 
értelmében a jogszabályok értelmezésének fontos, de nem az egyetlen forrása a miniszteri indokolás.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,
alkotmánybíró

11. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1651



1652 PÉNzÜgyi közlöNy 11. szám 

A szerkesztésért felel a Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége. 
Szerkesztőség: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295. 
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu 
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik. 
Amennyiben a megrendelő a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas 
módon megrendeléséhez mellék elni.

HU ISSN 2631-0228


