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

II. Törvények

2022. évi II. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról*

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a minisztériumok felsorolásáról a következő törvényt alkotja:

1. §  Magyarország minisztériumai a következők:
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Építési és Beruházási Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f ) Kulturális és Innovációs Minisztérium,
g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
i) Miniszterelnökség,
j) Pénzügyminisztérium, és
k) Technológiai és Ipari Minisztérium.

2. §  A miniszterelnök munkaszervezete a  Miniszterelnöki Kabinetiroda, amelynek része kormányzati igazgatási 
munkaszervezetként a Miniszterelnöki Kormányiroda.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § (1) Az Építési és Beruházási Minisztérium a Miniszterelnökségből történő kiválással jön létre.
 (2) Az  1.  § szerinti minisztériumok és a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti minisztériumok közötti jogutódlást a  Kormány eredeti 
jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete állapítja meg.

5. §  Hatályát veszti a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 17-i ülésnapján fogadta el.
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II. Törvények

2022. évi IV. törvény
egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez 
kapcsolódó módosításáról*

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.  § (2a) és (2b)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2a) Ha törvény az  e  törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt 
a  munkáltató közalkalmazottjai tekintetében, közalkalmazotti jogviszony azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, 
hogy közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását az arra törvényben kijelölt szerv 
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.
(2b) A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha azt törvény előírja – az arra törvényben 
kijelölt szerv ellenőrizheti, hogy a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e 
az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.”

2. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés d), f ), g), i)–k), és m)–n) pontjában
a) a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
b) a „szociál- és nyugdíjpolitikáért ” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért ” szöveg
lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 17.  § (9)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 24.  § (1)  bekezdésében és 28/B.  § (2)  bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 

Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg
lép.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 4/A. § (1) bekezdés e) pontjában, 58. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés c) pontjában, (4) és (7) bekezdésében, 

58/A.  § (2b)  bekezdés a)  pontjában, (2c)  bekezdés b)  pontjában, 58/A.  § (2f )  bekezdésében, 58/A.  § (2i) és 
(2j) bekezdésében, 60. § (8) bekezdésében, 91. § (3) és (5) bekezdésében, 92/D. § (3) bekezdésében, 92/E. § 
(3)  bekezdésében, 94/K.  § (3)  bekezdésében, 132.  § (2)–(2a) és (3a)  bekezdésében, 134/G.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 138.  § (6)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 57.  § (4)  bekezdésében, 58/A.  § (2h)  bekezdésében, 58/A.  § (2l)  bekezdésében, 65/E.  § (2)  bekezdésében  
az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „A szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
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3. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 17.  § (9)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 
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4. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
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(3)  bekezdésében, 94/K.  § (3)  bekezdésében, 132.  § (2)–(2a) és (3a)  bekezdésében, 134/G.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 138.  § (6)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 57.  § (4)  bekezdésében, 58/A.  § (2h)  bekezdésében, 58/A.  § (2l)  bekezdésében, 65/E.  § (2)  bekezdésében  
az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „A szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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c) 58/A.  § (2d)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe  
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

d) 58/A. § (2f ) bekezdésében és 65/E. § (3) bekezdésében az „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrészek helyébe az „A szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

e) 92/E.  § (3)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által” szövegrész helyébe  
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, valamint a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter által 
együttesen” szöveg

lép.

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

5. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény 64/D.  § (7)  bekezdésében és 90.  § (3)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért 
felelős” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős” szöveg lép.

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

6. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A.  § (7)  bekezdés b)  pontjában 
a  „gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 
makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter és a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter” szöveg lép.

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7.  § (1)–(1c)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellátja az  1.  § (2)  bekezdés 14.  pontjában 
meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
a) a  vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését,
b) elvégzi
ba) az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet irányító 
miniszter által vezetett minisztérium vagy munkaszervezet, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szervet irányító miniszter által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem valamennyi foglalkoztatottjának,
bb) az  egészségügyi tevékenység végzésében tanulói jogviszony alapján közreműködő személyek, valamint 
az  egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak 
kivételével az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók, valamint a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományának,
bc) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, köztisztviselői és munkavállalói,
bd) a területi kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottjának
[a ba)–bd) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát,
c) végzi a  védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott bűncselekmények megelőzését, továbbá 
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi e bűncselekmények felderítését.
(1a) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatott
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
b) a közalkalmazotti jogviszonyban,
c) az igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban,
e) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
f ) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló tisztjelölti szolgálati jogviszonyban,
g) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és
h) a munkaviszonyban
foglalkoztatott.

596 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 
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II. Törvények

2022. évi IV. törvény
egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez 
kapcsolódó módosításáról*

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.  § (2a) és (2b)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2a) Ha törvény az  e  törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt 
a  munkáltató közalkalmazottjai tekintetében, közalkalmazotti jogviszony azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, 
hogy közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását az arra törvényben kijelölt szerv 
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.
(2b) A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha azt törvény előírja – az arra törvényben 
kijelölt szerv ellenőrizheti, hogy a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e 
az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.”

2. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés d), f ), g), i)–k), és m)–n) pontjában
a) a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
b) a „szociál- és nyugdíjpolitikáért ” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért ” szöveg
lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 17.  § (9)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 24.  § (1)  bekezdésében és 28/B.  § (2)  bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 

Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg
lép.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 4/A. § (1) bekezdés e) pontjában, 58. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés c) pontjában, (4) és (7) bekezdésében, 

58/A.  § (2b)  bekezdés a)  pontjában, (2c)  bekezdés b)  pontjában, 58/A.  § (2f )  bekezdésében, 58/A.  § (2i) és 
(2j) bekezdésében, 60. § (8) bekezdésében, 91. § (3) és (5) bekezdésében, 92/D. § (3) bekezdésében, 92/E. § 
(3)  bekezdésében, 94/K.  § (3)  bekezdésében, 132.  § (2)–(2a) és (3a)  bekezdésében, 134/G.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 138.  § (6)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 57.  § (4)  bekezdésében, 58/A.  § (2h)  bekezdésében, 58/A.  § (2l)  bekezdésében, 65/E.  § (2)  bekezdésében  
az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „A szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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II. Törvények

2022. évi IV. törvény
egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez 
kapcsolódó módosításáról*

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.  § (2a) és (2b)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2a) Ha törvény az  e  törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt 
a  munkáltató közalkalmazottjai tekintetében, közalkalmazotti jogviszony azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, 
hogy közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását az arra törvényben kijelölt szerv 
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.
(2b) A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha azt törvény előírja – az arra törvényben 
kijelölt szerv ellenőrizheti, hogy a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e 
az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.”

2. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés d), f ), g), i)–k), és m)–n) pontjában
a) a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
b) a „szociál- és nyugdíjpolitikáért ” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért ” szöveg
lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a) 17.  § (9)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 24.  § (1)  bekezdésében és 28/B.  § (2)  bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 

Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg
lép.

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 4/A. § (1) bekezdés e) pontjában, 58. § (2) bekezdésében, (3) bekezdés c) pontjában, (4) és (7) bekezdésében, 

58/A.  § (2b)  bekezdés a)  pontjában, (2c)  bekezdés b)  pontjában, 58/A.  § (2f )  bekezdésében, 58/A.  § (2i) és 
(2j) bekezdésében, 60. § (8) bekezdésében, 91. § (3) és (5) bekezdésében, 92/D. § (3) bekezdésében, 92/E. § 
(3)  bekezdésében, 94/K.  § (3)  bekezdésében, 132.  § (2)–(2a) és (3a)  bekezdésében, 134/G.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 138.  § (6)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 57.  § (4)  bekezdésében, 58/A.  § (2h)  bekezdésében, 58/A.  § (2l)  bekezdésében, 65/E.  § (2)  bekezdésében  
az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „A szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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c) 58/A.  § (2d)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe  
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

d) 58/A. § (2f ) bekezdésében és 65/E. § (3) bekezdésében az „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrészek helyébe az „A szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

e) 92/E.  § (3)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által” szövegrész helyébe  
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, valamint a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter által 
együttesen” szöveg

lép.

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

5. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény 64/D.  § (7)  bekezdésében és 90.  § (3)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért 
felelős” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős” szöveg lép.

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

6. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A.  § (7)  bekezdés b)  pontjában 
a  „gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 
makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter és a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter” szöveg lép.

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7.  § (1)–(1c)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellátja az  1.  § (2)  bekezdés 14.  pontjában 
meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
a) a  vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését,
b) elvégzi
ba) az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet irányító 
miniszter által vezetett minisztérium vagy munkaszervezet, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szervet irányító miniszter által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem valamennyi foglalkoztatottjának,
bb) az  egészségügyi tevékenység végzésében tanulói jogviszony alapján közreműködő személyek, valamint 
az  egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak 
kivételével az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók, valamint a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományának,
bc) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, köztisztviselői és munkavállalói,
bd) a területi kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottjának
[a ba)–bd) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát,
c) végzi a  védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott bűncselekmények megelőzését, továbbá 
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi e bűncselekmények felderítését.
(1a) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatott
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
b) a közalkalmazotti jogviszonyban,
c) az igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban,
e) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
f ) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló tisztjelölti szolgálati jogviszonyban,
g) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és
h) a munkaviszonyban
foglalkoztatott.
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c) 58/A.  § (2d)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe  
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

d) 58/A. § (2f ) bekezdésében és 65/E. § (3) bekezdésében az „A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrészek helyébe az „A szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

e) 92/E.  § (3)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által” szövegrész helyébe  
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, valamint a gyermekek és az ifjúság védeleméért felelős miniszter által 
együttesen” szöveg

lép.

4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

5. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény 64/D.  § (7)  bekezdésében és 90.  § (3)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért 
felelős” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős” szöveg lép.

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

6. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A.  § (7)  bekezdés b)  pontjában 
a  „gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 
makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter és a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter” szöveg lép.

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7.  § (1)–(1c)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellátja az  1.  § (2)  bekezdés 14.  pontjában 
meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
a) a  vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését,
b) elvégzi
ba) az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet irányító 
miniszter által vezetett minisztérium vagy munkaszervezet, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szervet irányító miniszter által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem valamennyi foglalkoztatottjának,
bb) az  egészségügyi tevékenység végzésében tanulói jogviszony alapján közreműködő személyek, valamint 
az  egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak 
kivételével az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók, valamint a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományának,
bc) az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya, köztisztviselői és munkavállalói,
bd) a területi kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottjának
[a ba)–bd) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát,
c) végzi a  védett állománnyal összefüggő, jogszabályban meghatározott bűncselekmények megelőzését, továbbá 
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi e bűncselekmények felderítését.
(1a) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatott
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
b) a közalkalmazotti jogviszonyban,
c) az igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban,
e) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
f ) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló tisztjelölti szolgálati jogviszonyban,
g) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és
h) a munkaviszonyban
foglalkoztatott.
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(1b) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a  büntetés-végrehajtási 
szervezet munkavállalójának kell tekinteni annak a  kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaságnak 
a  munkavállalóját is, amely gazdasági társaság tekintetében a  tulajdonosi jogokat a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv vagy a büntetés-végrehajtási szervezet gyakorolja.
(1c) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjától eltérően nem tartozik a védett állomány körébe
a) – a  kormányzati szolgálati jogviszonyban állók kivételével – a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
b) a szociális intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
c) a  honvédelmi szervezetek foglalkoztatottja, ez  a  kivétel azonban nem terjed ki az  (1)  bekezdés b)  pont 
bb) alpontja szerint megbízhatósági vizsgálat alá vonható, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományára, továbbá
d) a  Kormány rendeletében a  feladat- és tevekénységi kör mérlegelése alapján a  megbízhatósági vizsgálat 
elvégzésének lehetősége alól mentesített szerv foglalkoztatottja.”

8. §  Az Rtv. 91/E. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bűnüldözési adatállományból a  Nemzeti Információs Központ az  utasadatok kockázatelemzése, elemzés-
értékelés, valamint hírigény teljesítése céljából – a  cél megjelölésével és az  utasadatok kockázatelemzésére, 
az elemzés-értékelés vagy a hírigény teljesítésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése esetén – a rendőrségtől 
adatszolgáltatást kérhet.”

9. § (1) Az Rtv. 91/M. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  rendőrség (3)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásából a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokat 
a  Nemzeti Információs Központ – a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint terrorista és súlyos 
bűncselekménynek minősülő bűncselekményre vonatkozó információ feltárása esetén, elemzés-értékelés céljából, 
hírigény teljesítése céljából, továbbá az  utasadatok kockázatelemzésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése 
esetén – a konkrét cél megjelölésével átveheti.”

 (2) Az Rtv. 91/M. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (4)  bekezdés szerint a  rendőrség által kezelt adatok (7)  bekezdés szerinti nyilvántartásában kezelt adatokat 
a  Nemzeti Információs Központ – a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint terrorista és súlyos 
bűncselekménynek minősülő bűncselekményre vonatkozó információ feltárása esetén, elemzés-értékelés céljából, 
hírigény teljesítése céljából, továbbá az  utasadatok kockázatelemzésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése 
esetén – a konkrét cél megjelölésével átveheti.”

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

10. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló  
1994. évi XLII. törvény 1.  § (2)  bekezdésében az „a külgazdasági ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter” szöveg lép.

8. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

11. §  A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 19/A. § (6) bekezdés e) pontjában az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter és a  köznevelésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

9. A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló  
1995. évi III. törvény módosítása

12. §  A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 
megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi III. törvény 3. §-ában az „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.
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(1b) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a  büntetés-végrehajtási 
szervezet munkavállalójának kell tekinteni annak a  kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaságnak 
a  munkavállalóját is, amely gazdasági társaság tekintetében a  tulajdonosi jogokat a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv vagy a büntetés-végrehajtási szervezet gyakorolja.
(1c) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjától eltérően nem tartozik a védett állomány körébe
a) – a  kormányzati szolgálati jogviszonyban állók kivételével – a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
meghatározott intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
b) a szociális intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
c) a  honvédelmi szervezetek foglalkoztatottja, ez  a  kivétel azonban nem terjed ki az  (1)  bekezdés b)  pont 
bb) alpontja szerint megbízhatósági vizsgálat alá vonható, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományára, továbbá
d) a  Kormány rendeletében a  feladat- és tevekénységi kör mérlegelése alapján a  megbízhatósági vizsgálat 
elvégzésének lehetősége alól mentesített szerv foglalkoztatottja.”

8. §  Az Rtv. 91/E. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bűnüldözési adatállományból a  Nemzeti Információs Központ az  utasadatok kockázatelemzése, elemzés-
értékelés, valamint hírigény teljesítése céljából – a  cél megjelölésével és az  utasadatok kockázatelemzésére, 
az elemzés-értékelés vagy a hírigény teljesítésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése esetén – a rendőrségtől 
adatszolgáltatást kérhet.”

9. § (1) Az Rtv. 91/M. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  rendőrség (3)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásából a  (2)  bekezdésben meghatározott adatokat 
a  Nemzeti Információs Központ – a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint terrorista és súlyos 
bűncselekménynek minősülő bűncselekményre vonatkozó információ feltárása esetén, elemzés-értékelés céljából, 
hírigény teljesítése céljából, továbbá az  utasadatok kockázatelemzésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése 
esetén – a konkrét cél megjelölésével átveheti.”

 (2) Az Rtv. 91/M. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (4)  bekezdés szerint a  rendőrség által kezelt adatok (7)  bekezdés szerinti nyilvántartásában kezelt adatokat 
a  Nemzeti Információs Központ – a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint terrorista és súlyos 
bűncselekménynek minősülő bűncselekményre vonatkozó információ feltárása esetén, elemzés-értékelés céljából, 
hírigény teljesítése céljából, továbbá az  utasadatok kockázatelemzésére vonatkozó törvényi feltételek teljesülése 
esetén – a konkrét cél megjelölésével átveheti.”

7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

10. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló  
1994. évi XLII. törvény 1.  § (2)  bekezdésében az „a külgazdasági ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter” szöveg lép.

8. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

11. §  A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 19/A. § (6) bekezdés e) pontjában az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter és a  köznevelésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

9. A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések 
vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló  
1995. évi III. törvény módosítása

12. §  A Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód 
megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi III. törvény 3. §-ában az „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.
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10. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. § (9) bekezdésében a „tárca nélküli miniszter 
esetén” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben” szöveg lép.

11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

14. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
a) 54. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszterrel” szöveg,
b) 55.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

12. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

15. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Az állami feladatok:)
„r) a  vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő 
feladatok ellátása.”

 (2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül]
„e) az  állami beruházásokért felelős miniszter, a  vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter és 
a vízgazdálkodásért felelős miniszter bevonásával az r) pontban”
[meghatározott feladatokat látja el.]

16. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően az állami beruházásokért felelős miniszter látja el a vízimunkák és vízilétesítmények 
műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.”

17. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a a következő (7f ) bekezdéssel egészül ki:
„(7f ) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a  3.  § (2a)  bekezdése szerinti feladatok 
ellátásának részletes szabályait.”

13. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény módosítása

18. §  A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény 3.  § (2)  bekezdésében 
a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért 
felelős miniszter” szöveg lép.

14. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló  
1995. évi LXXXII. törvény módosítása

19. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében 
a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért 
felelős miniszter” szöveg lép.

15. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A.  § A  légiközlekedési hatóság által vezetett lajstromból a  Nemzeti Információs Központ törvényben 
meghatározott, a  szervezett bűnözés elleni fellépés, elemzés-értékelés, valamint hírigény teljesítése céljából 

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 599



3400 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjával összefüggő feladatai ellátása 
érdekében az adatkezelés céljának megjelölésével, egyedi adatigényléssel adatot kérhet.”

21. §  Az Lt. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A.  § A  repülőeszközökről és a  pilóta nélküli légijárművekről vezetett nyilvántartásból a  Nemzeti Információs 
Központ törvényben meghatározott, a  szervezett bűnözés elleni fellépés, elemzés-értékelés, valamint hírigény 
teljesítése céljából gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjával összefüggő 
feladatai ellátása érdekében az adatkezelés céljának megjelölésével, egyedi adatigényléssel adatot kérhet.”

22. §  Az Lt. 27/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyszállítást végző légifuvarozó köteles az  (1) és (2a)  bekezdésben meghatározott adatok közül 
a rendelkezésére álló adatokat
a) a járat tervezett indulási ideje előtt 24 órával, valamint közvetlenül a beszállás lezárását követően haladéktalanul 
továbbítani a  Nemzeti Információs Központnak az  utasadat-információs tevékenységéhez kapcsolódó 
feladatellátáshoz,
b) – ha az adatokhoz való hozzáférés az Nbtv. 3. számú melléklete szerinti bűncselekménnyel kapcsolatos konkrét és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges – a Nemzeti Információs Központ egyedi megkeresése alapján 
a  Nemzeti Információs Központ elemző-értékelő tevékenysége végzéséhez, illetve hírigény teljesítése céljából 
továbbítani.”

23. §  Az Lt. 27/C. § (2b) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg lép.

16. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

24. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

25. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.19.  pont b)  alpontjában 
a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért 
felelős miniszter” szöveg lép.

18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

26. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1.  § e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai:]
„e) a Nemzeti Információs Központ”
[(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálatok).]

27. §  Az Nbtv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Az  Információs Hivatal a  törvényben meghatározott feladatai ellátása során megszerzett, a  Nemzeti 
Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges információkat 
haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.
(2) Az Információs Hivatal hírigényt kizárólag az Információs Hivatalt irányító miniszter részére teljesít.”

28. § (1) Az Nbtv. 5. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„h) a nyomozás elrendeléséig végzi
ha) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény X. fejezet), az  emberiség 
elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve működési területén a  külföldre szökés  
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gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjával összefüggő feladatai ellátása 
érdekében az adatkezelés céljának megjelölésével, egyedi adatigényléssel adatot kérhet.”

21. §  Az Lt. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A.  § A  repülőeszközökről és a  pilóta nélküli légijárművekről vezetett nyilvántartásból a  Nemzeti Információs 
Központ törvényben meghatározott, a  szervezett bűnözés elleni fellépés, elemzés-értékelés, valamint hírigény 
teljesítése céljából gyűjtött adatok gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjával összefüggő 
feladatai ellátása érdekében az adatkezelés céljának megjelölésével, egyedi adatigényléssel adatot kérhet.”

22. §  Az Lt. 27/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személyszállítást végző légifuvarozó köteles az  (1) és (2a)  bekezdésben meghatározott adatok közül 
a rendelkezésére álló adatokat
a) a járat tervezett indulási ideje előtt 24 órával, valamint közvetlenül a beszállás lezárását követően haladéktalanul 
továbbítani a  Nemzeti Információs Központnak az  utasadat-információs tevékenységéhez kapcsolódó 
feladatellátáshoz,
b) – ha az adatokhoz való hozzáférés az Nbtv. 3. számú melléklete szerinti bűncselekménnyel kapcsolatos konkrét és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges – a Nemzeti Információs Központ egyedi megkeresése alapján 
a  Nemzeti Információs Központ elemző-értékelő tevékenysége végzéséhez, illetve hírigény teljesítése céljából 
továbbítani.”

23. §  Az Lt. 27/C. § (2b) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg lép.

16. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

24. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

17. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

25. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.19.  pont b)  alpontjában 
a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért 
felelős miniszter” szöveg lép.

18. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

26. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1.  § e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai:]
„e) a Nemzeti Információs Központ”
[(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálatok).]

27. §  Az Nbtv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) Az  Információs Hivatal a  törvényben meghatározott feladatai ellátása során megszerzett, a  Nemzeti 
Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges információkat 
haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.
(2) Az Információs Hivatal hírigényt kizárólag az Információs Hivatalt irányító miniszter részére teljesít.”

28. § (1) Az Nbtv. 5. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„h) a nyomozás elrendeléséig végzi
ha) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
1978. évi IV. törvény) szerinti állam elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény X. fejezet), az  emberiség 
elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XI. fejezet), illetve működési területén a  külföldre szökés  
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(1978. évi IV. törvény 343.  §), a  zendülés (1978. évi IV. törvény 352.  §) és a  harckészültség veszélyeztetése  
(1978. évi IV. törvény 363. §),
hb) – az  e) és f )  pont szerinti feladatellátáshoz kapcsolódóan, valamint az  5/B.  § (1)  bekezdése szerinti belső 
biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési hatáskörébe tartozó szervek tekintetében – a  vesztegetés  
(1978. évi IV. törvény 250–255/A.  §), a  vesztegetés feljelentésének elmulasztása (1978. évi IV. törvény 255/B.  §), 
a  befolyással üzérkedés (1978. évi IV. törvény 256.  §), a  befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény 256/A.  §), 
a vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban (1978. évi IV. törvény 258/B–258/D. §), a befolyással üzérkedés és befolyás 
vásárlása nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény 258/E.  §), a  vesztegetés feljelentésének elmulasztása 
nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény 258/F. §),
hc) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberiesség 
elleni bűncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), a  háborús bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet), az  állam elleni 
bűncselekmények (Btk. XXIV. Fejezet), illetve működési területén a  szökés (Btk. 434.  §), a  zendülés (Btk. 442.  §) és 
a készenlét fokozásának veszélyeztetése (Btk. 454. §),
hd) – az  e) és f )  pont szerinti feladatellátáshoz kapcsolódóan, valamint az  5/B.  § (1)  bekezdése szerinti belső 
biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési hatáskörébe tartozó szervek tekintetében – a  vesztegetés  
(Btk. 290.  §), a  vesztegetés elfogadása (Btk. 291.  §), a  hivatali vesztegetés (Btk. 293.  §), a  hivatali vesztegetés 
elfogadása (Btk. 294.  §), a  vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295.  §), a  vesztegetés elfogadása 
bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), a befolyás vásárlása (Btk. 298. §), a befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), 
a korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 300. §)
bűncselekmények felderítését;”

 (2) Az Nbtv. 5. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„j) információkat szerez
ja) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja 
elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 174/B.  §), a  visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal (1978. évi  
IV. törvény 221.  §), a  közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259.  §), a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
(1978. évi IV. törvény 261/A.  §), a  légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra 
alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262.  §), a  közösség elleni izgatás (1978. évi IV. törvény 
269. §), a rémhírterjesztés (1978. évi IV. törvény 270. §) és a közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §),
jb) – az  e) és f )  pont szerinti feladatellátáshoz kapcsolódóan, valamint az  5/B.  § (1)  bekezdése szerinti belső 
biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési hatáskörébe tartozó szervek tekintetében – a vesztegetés (1978. évi 
IV. törvény 250–255/A. §), a vesztegetés feljelentésének elmulasztása (1978. évi IV. törvény 255/B. §), a befolyással 
üzérkedés (1978. évi IV. törvény 256.  §), a  befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény 256/A.  §), a  vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban (1978. évi IV. törvény 258/B–258/D.  §), a  befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása 
nemzetközi kapcsolatban (1978. évi IV. törvény 258/E.  §), a  vesztegetés feljelentésének elmulasztása nemzetközi 
kapcsolatban (1978. évi IV. törvény 258/F. §),
jc) a  közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216.  §), a  minősített adattal visszaélés (Btk. 265.  §), a  jármű hatalomba 
kerítése (Btk. 320. §), a közveszély okozása (Btk. 322. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), 
a  nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328.  §), a  közösség elleni uszítás  
(Btk. 332. §), a rémhírterjesztés (Btk. 337. §) és a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §),
jd) – az  e) és f )  pont szerinti feladatellátáshoz kapcsolódóan, valamint az  5/B.  § (1)  bekezdése szerinti belső 
biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési hatáskörébe tartozó szervek tekintetében – a  vesztegetés  
(Btk. 290.  §), a  vesztegetés elfogadása (Btk. 291.  §), a  hivatali vesztegetés (Btk. 293.  §), a  hivatali vesztegetés 
elfogadása (Btk. 294.  §), a  vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295.  §), a  vesztegetés elfogadása 
bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), a befolyás vásárlása (Btk. 298. §), a befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), 
a korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 300. §)
bűncselekményekre vonatkozóan;”

 (3) Az Nbtv. 5. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(Az Alkotmányvédelmi Hivatal)
„q) saját állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokat, továbbá 
a kifogástalan életvitel ellenőrzését.”
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29. §  Az Nbtv. a következő 5/A–5/D. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  törvényben meghatározott feladatai ellátása során megszerzett, 
a  Nemzeti Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges 
információkat haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.
(2) Az Alkotmányvédelmi Hivatal hírigényt kizárólag az Alkotmányvédelmi Hivatalt irányító miniszter részére teljesít.
5/B. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti belső bűnmegelőzési 
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv hatáskörébe tartozó szervek, valamint a  honvédelmi szervezetek 
kivételével – ellátja a Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzését.
(2) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal az  5/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott szervek foglalkoztatottjai esetében 
megbízhatósági vizsgálatot folytat.
(3) Ha az Alkotmányvédelmi Hivatal a feladatai ellátása során bűncselekmény gyanúját – ideértve a kísérlet, valamint 
ha a  törvény az  előkészületet büntetni rendeli, az  előkészület gyanúját is – észleli, a  44.  § (2a)  bekezdése szerinti 
kivétellel feljelentést tesz a nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál 
vagy ügyészségnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat.
(4) Ha az  Alkotmányvédelmi Hivatal olyan információt szerez meg, amely alapján a  büntetőeljárásról szóló 
törvényben meghatározott előkészítő eljárás lefolytatásának lehet helye – a 44. § (2a) bekezdése szerinti kivétellel – 
előkészítő eljárást kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségnél, nyomozó hatóságnál, 
illetve a terrorizmust elhárító szervnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat.
5/C. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal elvégzi a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet 
irányító miniszter által vezetett minisztérium vagy munkaszervezet, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szervet irányító miniszter által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, a  honvédelmi 
szervezetek, valamint a  területi kormányzati igazgatási szervek kivételével a  központi kormányzati igazgatási 
szervek és központi kormányzati igazgatási szervek területi, helyi szervei foglalkoztatottjának a  megbízhatósági 
vizsgálatát.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában foglalkoztatott
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
b) a közalkalmazotti jogviszonyban,
c) az igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban,
e) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
f ) az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál fennálló tisztjelölti jogviszonyban,
h) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és
i) a munkaviszonyban
foglalkoztatott.
(3) Megbízhatósági vizsgálat nem folytatható a  Kormány rendeletében meghatározott, a  feladat- és tevékenységi 
kör mérlegelése alapján
a) a megbízhatósági vizsgálat elvégzésének lehetősége alól mentesített (1) bekezdés szerinti szerv foglalkoztatottja 
vagy
b) az  (1)  bekezdés szerinti szervnek a  megbízhatósági vizsgálat elvégzésének lehetősége alól mentesített 
foglalkoztatotti csoportja
esetén.
5/D. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal ellátja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését.”

30. § (1) Az Nbtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a  törvényben meghatározott feladatai ellátása során megszerzett, 
a  Nemzeti Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges 
információkat haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.”

 (2) Az Nbtv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – az  e  törvény szerinti kivételekkel – hírigényt kizárólag a  Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatot irányító miniszter részére teljesít.”
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29. §  Az Nbtv. a következő 5/A–5/D. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  törvényben meghatározott feladatai ellátása során megszerzett, 
a  Nemzeti Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlásához szükséges 
információkat haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.
(2) Az Alkotmányvédelmi Hivatal hírigényt kizárólag az Alkotmányvédelmi Hivatalt irányító miniszter részére teljesít.
5/B. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti belső bűnmegelőzési 
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv hatáskörébe tartozó szervek, valamint a  honvédelmi szervezetek 
kivételével – ellátja a Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzését.
(2) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal az  5/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott szervek foglalkoztatottjai esetében 
megbízhatósági vizsgálatot folytat.
(3) Ha az Alkotmányvédelmi Hivatal a feladatai ellátása során bűncselekmény gyanúját – ideértve a kísérlet, valamint 
ha a  törvény az  előkészületet büntetni rendeli, az  előkészület gyanúját is – észleli, a  44.  § (2a)  bekezdése szerinti 
kivétellel feljelentést tesz a nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál 
vagy ügyészségnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat.
(4) Ha az  Alkotmányvédelmi Hivatal olyan információt szerez meg, amely alapján a  büntetőeljárásról szóló 
törvényben meghatározott előkészítő eljárás lefolytatásának lehet helye – a 44. § (2a) bekezdése szerinti kivétellel – 
előkészítő eljárást kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségnél, nyomozó hatóságnál, 
illetve a terrorizmust elhárító szervnél, és átadja az általa összegyűjtött adatokat.
5/C. § (1) Az Alkotmányvédelmi Hivatal elvégzi a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet 
irányító miniszter által vezetett minisztérium vagy munkaszervezet, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szervet irányító miniszter által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, a  honvédelmi 
szervezetek, valamint a  területi kormányzati igazgatási szervek kivételével a  központi kormányzati igazgatási 
szervek és központi kormányzati igazgatási szervek területi, helyi szervei foglalkoztatottjának a  megbízhatósági 
vizsgálatát.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában foglalkoztatott
a) a kormányzati szolgálati jogviszonyban,
b) a közalkalmazotti jogviszonyban,
c) az igazságügyi szolgálati jogviszonyban,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyban,
e) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
f ) az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál fennálló tisztjelölti jogviszonyban,
h) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és
i) a munkaviszonyban
foglalkoztatott.
(3) Megbízhatósági vizsgálat nem folytatható a  Kormány rendeletében meghatározott, a  feladat- és tevékenységi 
kör mérlegelése alapján
a) a megbízhatósági vizsgálat elvégzésének lehetősége alól mentesített (1) bekezdés szerinti szerv foglalkoztatottja 
vagy
b) az  (1)  bekezdés szerinti szervnek a  megbízhatósági vizsgálat elvégzésének lehetősége alól mentesített 
foglalkoztatotti csoportja
esetén.
5/D. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal ellátja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott kifogástalan életvitel ellenőrzését.”

30. § (1) Az Nbtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a  törvényben meghatározott feladatai ellátása során megszerzett, 
a  Nemzeti Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges 
információkat haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.”

 (2) Az Nbtv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – az  e  törvény szerinti kivételekkel – hírigényt kizárólag a  Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatot irányító miniszter részére teljesít.”
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31. § (1) Az Nbtv. 8. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
„k) saját állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokat, továbbá 
a kifogástalan életvitel ellenőrzését.”

 (2) Az Nbtv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hírigényt az  (1)  bekezdés c)–g), i)–k)  pontjában meghatározott feladatai 
ellátása során megszerzett információk tekintetében teljesíthet, kizárólag a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot 
irányító miniszter részére.”

 (3) Az Nbtv. 8. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a  (3)  bekezdés szerint, az  (1)  bekezdés f ) és i)  pontjában meghatározott 
feladatai ellátása érdekében saját kezdeményezésre végzett tevékenységből, illetve az  (1)  bekezdés  
f ) és i) pontjában meghatározott feladatai érdekében a saját kezdeményezésre alkalmazott eszközök és módszerek 
által megszerzett, a  Nemzeti Információs Központ 8/A.  §-ban meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlásához 
szükséges információkat haladéktalanul biztosítja a Nemzeti Információs Központnak.”

32. § (1) Az Nbtv. 8/A. § (1) bekezdés b)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, 
amelynek keretében)
„b) az  együttműködő szervek által átadott adatokat elemzi-értékeli és ennek alapján – az  e  törvényben, illetve 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel – kizárólagos 
hatáskörrel teljesíti a hírigényeket;
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a  Magyarország biztonsági, nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorhelyzetére 
vonatkozó információkat;
d) közvetlen biztonsági, nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettség esetén, illetve a  fokozott kockázatot 
jelentő biztonsági kérdésekben koordinációs tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával;
e) figyelemmel kíséri a Magyarország biztonsági, nemzetbiztonsági, terrorveszélyeztetettségi és bűnügyi helyzetét 
érintő tendenciákat, Magyarország biztonsági, nemzetbiztonsági, terrorveszélyeztetettségi és bűnügyi helyzetét 
érintő új jelenségekről elemzéseket, tanulmányokat készít.”

 (2) Az Nbtv. 8/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Információs Központ vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, amelynek keretében)
„d) összehangolt védelmi tevékenység, valamint különleges jogrend kihirdetését megalapozó helyzet vagy esemény 
kezelésével összefüggésben, a nemzetbiztonságot érintően kiemelt kockázatot jelentő biztonsági fenyegetésekkel 
kapcsolatos kérdések vonatkozásában a  hatáskörébe és illetékességébe tartozó szakmai koordinációs 
tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával, továbbá kockázatelemzést végez;”

 (3) Az Nbtv. 8/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  Nemzeti Információs Központ a  hírigény-teljesítéssel kapcsolatos feladata során a  biztonsági, 
nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának 
elősegítése céljából
a) javaslatot tesz a  nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek részére az  időszerű feladatok 
meghatározására;
b) kormányzati tájékoztató és döntéstámogató, valamint biztonságpolitikai és bűnügyi stratégiai elemző 
tevékenységet folytat, ennek érdekében az együttműködő szervek számára információs igényeket határoz meg;
c) a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó információk értékelése alapján javaslatot tesz a terrorfenyegetettség 
szintjének meghatározására;
d) összeállítja, folyamatosan aktualizálja, majd az  együttműködő szervek irányába közvetíti az  eseti és időszakos 
hírigényeket;
e) a  hírigények kapcsán rendelkezésre álló, illetve aktuálisan keletkezett információk felhasználásával a  Kormány, 
valamint a  Kormány nemzetbiztonsági döntéseit előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő 
munkacsoport részére tájékoztató tevékenységet folytat;
f ) az  általa kezelt adatok elemzésének eredményeként személyazonosításra alkalmatlan statisztikai adatok 
szolgáltatásával segítséget nyújt a  biztonsági és bűnügyi kérdésekkel kapcsolatos kormányzati döntések 
meghozatalához.
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(3) A Nemzeti Információs Központ támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenység során
a) elemző, tájékoztató és koordinációs tevékenysége kiterjed
aa) az együttműködő szervek hatáskörébe és illetékességébe utalt valamennyi információra, valamint
ab) az  52/A.  § (3)  bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott körben az  ügyészség által folytatott titkos 
információgyűjtés, leplezetteszköz-alkalmazás, illetve büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott előkészítő 
eljárás és nyomozás keretében kezelt adatokra, információkra;
b) az  együttműködő szerveket és az  ügyészséget visszatájékoztatja az  információik felhasználásáról, valamint 
az annak kapcsán szükséges további feladatokról, információszerzési irányokról;
c) a  nemzeti szintű koordináció elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az  együttműködő 
szervek támogatása és az  ügyészség a)  pont ab)  alpontja szerinti hatásköre gyakorlásának támogatása céljából 
adatbázisokat kezel;
d) nyílt információgyűjtést és -feldolgozást végző szolgáltató és támogató szervet működtet;
e) elemzések készítésével információs támogatást nyújt a  Kormány, a  Kormány nemzetbiztonsági döntéseit 
előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport számára;
f ) országos jelentőségű, több szervet érintő, valamint a Kormány, a Kormány nemzetbiztonsági döntéseit előkészítő 
szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport által meghatározott ügyekben elemző-értékelő és 
koordinációs tevékenységet lát el;
g) Magyarország biztonsági, nemzetbiztonsági, terrorfenyegetettségi és bűnügyi helyzetével, ezek meghatározott 
elemeivel, konkrét kockázatokkal vagy bűncselekményekkel kapcsolatos tájékoztató jelentéseket, háttér- és 
kockázatelemzéseket készít az együttműködő szervek részére a hatáskörükbe tartozó, illetve az ügyészség esetében 
az a) pont ab) alpontja szerinti feladatok törvényes, szakszerű és eredményes ellátásának elősegítése céljából;
h) feltárja az  együttműködő szervek, valamint az  együttműködő szervek és az  ügyészség által ugyanazon 
bűncselekmény, személy vagy egyéb tárgykör vonatkozásában párhuzamosan folytatott titkos 
információgyűjtéseket, leplezetteszköz-alkalmazásokat, illetve az  ugyanazon bűncselekmény miatt párhuzamosan 
folytatott nyomozásokat és előkészítő eljárásokat érintő párhuzamos adatkezeléseket és ezekről tájékoztatja 
az érintett ügyészséget, illetve együttműködő szervet;
i) abban az esetben, ha
ia) bűncselekmény gyanúját – ideértve a  kísérlet, valamint ha a  törvény az  előkészületet büntetni rendeli, 
az  előkészület gyanúját is – észleli, az  52/E.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével feljelentést tesz 
a  nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál vagy ügyészségnél, és 
átadja az általa összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet leplezett eszközök alkalmazására;
ib) olyan információt szerez meg, amely alapján a  büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott előkészítő 
eljárás lefolytatásának lehet helye, az  52/E.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével előkészítő eljárást 
kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségnél, nyomozó hatóságnál, a rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervénél vagy a  rendőrség terrorizmust elhárító szervénél, és 
átadhatja az általa összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet leplezett eszközök alkalmazására;
ic) olyan információt szerez meg, amely alapján nemzetbiztonsági szolgálat vagy a rendőrség terrorizmust elhárító 
szervének hatáskörébe tartozó intézkedés megtételének lehet helye, ennek kezdeményezése céljából a hatáskörrel 
rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatnak, illetve a  rendőrség terrorizmust elhárító szervének átadhatja az  általa 
összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet titkos információgyűjtés lefolytatására;
j) figyelemmel kíséri, hogy az együttműködő szerv vagy az ügyészség által folytatott előkészítő eljárás, nyomozás 
vagy titkos információgyűjtés során keletkezett és a  Nemzeti Információs Központ által felhasznált adattal 
kapcsolatban rendelkezésre áll-e az  adatot pontosító, kiegészítő információ; ha azt az  ügyészség vagy másik 
együttműködő szerv kezeli, a  Nemzeti Információs Központ értesíti az  érintett szerveket és kezdeményezi 
a kapcsolatfelvételt;
k) figyelemmel kíséri a bűnszervezetek és terrorszervezetek, valamint a szervezett bűnözői és terrorista csoportok 
tevékenységét, az ilyen szervezetek és csoportok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatait, a jogsértő módon szerzett 
vagyonuk, illetve az  ilyen vagyon jogsértő eredetének leplezésére irányuló törekvéseik és az  ilyen célt szolgáló 
vállalkozásaik elemzésével segítséget nyújt az ellenük való fellépéshez;
l) az  általa kezelt adat együttműködő szerv részére történő továbbításával egyidejűleg javaslatot tesz az  adat 
további, az együttműködő szerv feladat- és hatáskörébe tartozó eljárásban történő felhasználására;
m) hírigény-teljesítés érdekében bármely együttműködő szervet az  általa kezelt adatok kiegészítésére, 
pontosítására hívhatja fel.”
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(3) A Nemzeti Információs Központ támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenység során
a) elemző, tájékoztató és koordinációs tevékenysége kiterjed
aa) az együttműködő szervek hatáskörébe és illetékességébe utalt valamennyi információra, valamint
ab) az  52/A.  § (3)  bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott körben az  ügyészség által folytatott titkos 
információgyűjtés, leplezetteszköz-alkalmazás, illetve büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott előkészítő 
eljárás és nyomozás keretében kezelt adatokra, információkra;
b) az  együttműködő szerveket és az  ügyészséget visszatájékoztatja az  információik felhasználásáról, valamint 
az annak kapcsán szükséges további feladatokról, információszerzési irányokról;
c) a  nemzeti szintű koordináció elősegítése érdekében, elemzési feladatai ellátása, illetve az  együttműködő 
szervek támogatása és az  ügyészség a)  pont ab)  alpontja szerinti hatásköre gyakorlásának támogatása céljából 
adatbázisokat kezel;
d) nyílt információgyűjtést és -feldolgozást végző szolgáltató és támogató szervet működtet;
e) elemzések készítésével információs támogatást nyújt a  Kormány, a  Kormány nemzetbiztonsági döntéseit 
előkészítő szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport számára;
f ) országos jelentőségű, több szervet érintő, valamint a Kormány, a Kormány nemzetbiztonsági döntéseit előkészítő 
szervezet, valamint annak munkáját segítő munkacsoport által meghatározott ügyekben elemző-értékelő és 
koordinációs tevékenységet lát el;
g) Magyarország biztonsági, nemzetbiztonsági, terrorfenyegetettségi és bűnügyi helyzetével, ezek meghatározott 
elemeivel, konkrét kockázatokkal vagy bűncselekményekkel kapcsolatos tájékoztató jelentéseket, háttér- és 
kockázatelemzéseket készít az együttműködő szervek részére a hatáskörükbe tartozó, illetve az ügyészség esetében 
az a) pont ab) alpontja szerinti feladatok törvényes, szakszerű és eredményes ellátásának elősegítése céljából;
h) feltárja az  együttműködő szervek, valamint az  együttműködő szervek és az  ügyészség által ugyanazon 
bűncselekmény, személy vagy egyéb tárgykör vonatkozásában párhuzamosan folytatott titkos 
információgyűjtéseket, leplezetteszköz-alkalmazásokat, illetve az  ugyanazon bűncselekmény miatt párhuzamosan 
folytatott nyomozásokat és előkészítő eljárásokat érintő párhuzamos adatkezeléseket és ezekről tájékoztatja 
az érintett ügyészséget, illetve együttműködő szervet;
i) abban az esetben, ha
ia) bűncselekmény gyanúját – ideértve a  kísérlet, valamint ha a  törvény az  előkészületet büntetni rendeli, 
az  előkészület gyanúját is – észleli, az  52/E.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével feljelentést tesz 
a  nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál vagy ügyészségnél, és 
átadja az általa összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet leplezett eszközök alkalmazására;
ib) olyan információt szerez meg, amely alapján a  büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott előkészítő 
eljárás lefolytatásának lehet helye, az  52/E.  § (2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével előkészítő eljárást 
kezdeményezhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségnél, nyomozó hatóságnál, a rendőrség belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervénél vagy a  rendőrség terrorizmust elhárító szervénél, és 
átadhatja az általa összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet leplezett eszközök alkalmazására;
ic) olyan információt szerez meg, amely alapján nemzetbiztonsági szolgálat vagy a rendőrség terrorizmust elhárító 
szervének hatáskörébe tartozó intézkedés megtételének lehet helye, ennek kezdeményezése céljából a hatáskörrel 
rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatnak, illetve a  rendőrség terrorizmust elhárító szervének átadhatja az  általa 
összegyűjtött adatokat, szükség esetén javaslatot tehet titkos információgyűjtés lefolytatására;
j) figyelemmel kíséri, hogy az együttműködő szerv vagy az ügyészség által folytatott előkészítő eljárás, nyomozás 
vagy titkos információgyűjtés során keletkezett és a  Nemzeti Információs Központ által felhasznált adattal 
kapcsolatban rendelkezésre áll-e az  adatot pontosító, kiegészítő információ; ha azt az  ügyészség vagy másik 
együttműködő szerv kezeli, a  Nemzeti Információs Központ értesíti az  érintett szerveket és kezdeményezi 
a kapcsolatfelvételt;
k) figyelemmel kíséri a bűnszervezetek és terrorszervezetek, valamint a szervezett bűnözői és terrorista csoportok 
tevékenységét, az ilyen szervezetek és csoportok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatait, a jogsértő módon szerzett 
vagyonuk, illetve az  ilyen vagyon jogsértő eredetének leplezésére irányuló törekvéseik és az  ilyen célt szolgáló 
vállalkozásaik elemzésével segítséget nyújt az ellenük való fellépéshez;
l) az  általa kezelt adat együttműködő szerv részére történő továbbításával egyidejűleg javaslatot tesz az  adat 
további, az együttműködő szerv feladat- és hatáskörébe tartozó eljárásban történő felhasználására;
m) hírigény-teljesítés érdekében bármely együttműködő szervet az  általa kezelt adatok kiegészítésére, 
pontosítására hívhatja fel.”
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 (4) Az Nbtv. 8/A. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az együttműködő szerv a Nemzeti Információs Központ (3) bekezdés m) pontjában meghatározott felhívását 
– a  (3b)  bekezdés szerinti kivétellel – köteles a  Nemzeti Információs Központ által meghatározott határidőben 
teljesíteni.
(3b) Az együttműködő szerv a Nemzeti Információs Központ (3) bekezdés m) pontjában meghatározott felhívását 
csak abban az esetben tagadhatja meg, ha annak végrehajtásával e törvény rendelkezését sértené meg.
(3c) Az együttműködő szerv a (3b) bekezdés szerinti megtagadás okáról a Nemzeti Információs Központot a felhívás 
megérkezését követő 24 órán belül tájékoztatja.”

 (5) Az Nbtv. 8/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Nemzeti Információs Központ a saját állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú 
ellenőrzési feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését.”

 (6) Az Nbtv. 8/A. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Nemzeti Információs Központ ellátja az ETIAS nemzeti egység feladatait.
(9) A  Nemzeti Információs Központ működteti az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet  
50. cikk (2) bekezdése szerinti központi hozzáférési pontot.
(10) A  Nemzeti Információs Központ ellátja az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet  
57. cikk (2) bekezdése szerinti, az ETIAS-szal kapcsolatos adatkezelésért központilag felelős szerv feladatait.”

33. §  Az Nbtv. a következő 8/B–8/D. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A Nemzeti Információs Központ a 8/A. § (8) bekezdésében meghatározott feladatkörében
a) az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint dönt az  utazási engedély iránti kérelmek 
ügyében, továbbá jogosult az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikke szerinti megjelöléssel 
ellátni a kiadott utazási engedélyt,
b) az  a)  pontban foglalt eljárásában egyedileg értékeli a  biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos és 
magas szintű járványügyi kockázatokat, ennek érdekében – az  adatkérés céljának megjelölésével – e  törvény 
alapján adatokat kérhet a  30/A.  § szerinti együttműködő szervtől, valamint a  járványügyi adatot kezelő szervtől, 
továbbá jogosult az  általa kezelt adatot az  adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett  
30/A. § szerinti együttműködő szervnek továbbítani, feltéve, hogy az együttműködő szerv törvény alapján jogosult 
az adat kezelésére és az adat a hatásköre gyakorlásához, továbbá feladata ellátásához szükséges,
c) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott esetekben dönt az utazási engedély 
megsemmisítéséről, az utazási engedély visszavonásáról,
d) jogosult konzultációt folytatni más tagállamokkal és az Europollal,
e) ellátja az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az  ETIAS nemzeti egység feladat- és 
hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat,
f ) felelős az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti esetekben az  ETIAS figyelőlistával 
kapcsolatos kötelezettségek és feladatok teljesítéséért.
(2) A  személyes adatoknak a  Nemzeti Információs Központ ETIAS nemzeti egysége által az  (EU) 2018/1240 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörében végzett kezelése  
– az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 56.  cikkére figyelemmel – nem minősül 
nemzetbiztonsági célú adatkezelésnek.
(3) A  Nemzeti Információs Központ az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti esetekben 
jogosult az  ETIAS-ban végzett automatizált feldolgozás eredményeit a  rendeletben szereplő adatbázisokban 
rögzített adatokban, fájlokban vagy figyelmeztető jelzésekben szereplő adatokkal összevetni.
(4) A  30/A.  § a)–h)  pontjában meghatározott szervek és az  ügyészség az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 34.  cikke szerint, az  adatkezelés céljának megjelölésével kezdeményezhetik a  személyes adatok 
ETIAS figyelőlistába történő bevitelét az ETIAS nemzeti egységnél.
(5) Az  ETIAS nemzeti egység az  ETIAS figyelőlistán elért találatról a  kezdeményező szervet értesítheti, továbbá 
jogosult az általa kezelt adatot a kezdeményező szervnek továbbítani, feltéve, hogy a kezdeményező szerv törvény 
alapján jogosult az adat kezelésére és az adat a hatásköre gyakorlásához, továbbá feladata ellátásához szükséges.
8/C. § (1) A Nemzeti Információs Központ a 8/A. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében
a) az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban ellenőrzi a  (2)  bekezdés szerinti 
hatóságok ETIAS adataihoz való hozzáférése feltételeinek fennállását, és e  feltételek fennállása esetén biztosítja 
a hozzáférést,
b) teljesíti az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 92. cikk (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatást,

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 605



3406 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

c) ellátja az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a  központi hozzáférési pont feladat- és 
hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat.
(2) Az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52.  cikkében foglalt feltételek fennállása esetén, 
a  Btk. 314–318/A.  §-ában és 331.  § (2)  bekezdésében, továbbá az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és nyomozása céljából
a) – ha e  cselekmények megelőzésére, felderítésére feladat- és hatáskörrel rendelkezik – a  nemzetbiztonsági 
szolgálatok, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
b) a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást folytató szerv,
c) a büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság
az ETIAS központi rendszeréből adatot igényelhet az ETIAS központi hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással 
ellátott kérelem útján.
8/D.  § A  Nemzeti Információs Központ a  8/A.  § (4)  bekezdésében és a  8/A.  § (8)  bekezdésében meghatározott 
feladatköréhez kapcsolódóan a  rendelkezésére álló utasadatok és információk tekintetében elemző-értékelő 
tevékenység keretében kockázatelemzést végezhet.”

34. §  Az Nbtv. a következő 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E.  § A  Nemzeti Információs Központ a  8/A.  § (8)  bekezdésében meghatározott feladatkörében végrehajtja  
az  (EU) 2019/817 európai parlament és tanácsi rendelet szerinti esetekben az  ETIAS nemzeti egység számára 
meghatározott feladatokat. Ezzel összefüggésben adatokat kérhet – az  adatkérés céljának megjelölésével –  
a  tagállami illetékes hatóságoktól, valamint e  törvény alapján a  30/A.  § szerinti együttműködő szervtől, továbbá 
az  általa kezelt adatot az  adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett tagállami illetékes 
hatóságnak és a  30/A.  § szerinti együttműködő szervnek a  hatáskörébe tartozó intézkedés megtétele érdekében 
továbbítja.”

35. §  Az Nbtv. a 9. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„A megbízhatósági vizsgálat”

36. §  Az Nbtv. a következő 9/A–9/D. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az  azzal érintett eleget tesz-e 
a  jogszabályban előírt hivatali, illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, üzemi megállapodásban, valamint 
munkaszerződésben előírt munkaköri kötelezettségének. A megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján 
fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.
(2) A  munkaköri, illetve hivatali kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a  megbízhatósági vizsgálatot 
végző szerv a  munkakör ellátása során a  valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz 
mesterségesen létre. A  megbízhatósági vizsgálat helyszínén az  (1)  bekezdésben meghatározott cél elérésére 
alkalmas olyan – sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó – tárgy is elhelyezhető, amely jellegénél, 
rendeltetésénél fogva illeszkedik a kialakítani tervezett mesterséges élethelyzetbe.
(3) A megbízhatósági vizsgálatot – a szükségességének indokolásával – az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója 
a  hatáskörébe tartozó szerv tagjával, vagy a  hatáskörébe tartozó szerv valamely állománycsoportjához tartozó, 
meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben, határozattal 
rendeli el. A  megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről – az  arra vonatkozó határozat, valamint 
elrendelés esetén a részletes terv, befejezés esetén az összesítő jelentés megküldésével – az ügyészt haladéktalanul 
tájékoztatni kell. A  határozat és a  megbízhatósági vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes terv alapján az  ügyész 
a megbízhatósági vizsgálat elrendelését két munkanapon belül jóváhagyja, vagy a jóváhagyást megtagadja.
(4) A  megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül 
az  ügyész megvizsgálja annak törvényességét, majd visszaküldi az  elrendelő szervnek. Jogszabálysértés 
megállapítása esetén írásba foglalt indokolt határozatával új határozat hozatalára utasítja a  megbízhatósági 
vizsgálatot folytató szervet, ha pedig azt állapítja meg, hogy a megbízhatósági vizsgálat végrehajtására a részletes 
tervtől eltérően került sor, felelősségre vonást is kezdeményez.
(5) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv megbízhatósági vizsgálattal érintett tagját 
a  megbízhatósági vizsgálat megindításáról nem, befejezéséről – ideértve a  (7)  bekezdés szerinti megszüntető 
határozat meghozatalát is – tizenöt munkanapon belül kell tájékoztatni.

606 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



3406 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

c) ellátja az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a  központi hozzáférési pont feladat- és 
hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat.
(2) Az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52.  cikkében foglalt feltételek fennállása esetén, 
a  Btk. 314–318/A.  §-ában és 331.  § (2)  bekezdésében, továbbá az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és nyomozása céljából
a) – ha e  cselekmények megelőzésére, felderítésére feladat- és hatáskörrel rendelkezik – a  nemzetbiztonsági 
szolgálatok, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
b) a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást folytató szerv,
c) a büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság
az ETIAS központi rendszeréből adatot igényelhet az ETIAS központi hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással 
ellátott kérelem útján.
8/D.  § A  Nemzeti Információs Központ a  8/A.  § (4)  bekezdésében és a  8/A.  § (8)  bekezdésében meghatározott 
feladatköréhez kapcsolódóan a  rendelkezésére álló utasadatok és információk tekintetében elemző-értékelő 
tevékenység keretében kockázatelemzést végezhet.”

34. §  Az Nbtv. a következő 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E.  § A  Nemzeti Információs Központ a  8/A.  § (8)  bekezdésében meghatározott feladatkörében végrehajtja  
az  (EU) 2019/817 európai parlament és tanácsi rendelet szerinti esetekben az  ETIAS nemzeti egység számára 
meghatározott feladatokat. Ezzel összefüggésben adatokat kérhet – az  adatkérés céljának megjelölésével –  
a  tagállami illetékes hatóságoktól, valamint e  törvény alapján a  30/A.  § szerinti együttműködő szervtől, továbbá 
az  általa kezelt adatot az  adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett tagállami illetékes 
hatóságnak és a  30/A.  § szerinti együttműködő szervnek a  hatáskörébe tartozó intézkedés megtétele érdekében 
továbbítja.”

35. §  Az Nbtv. a 9. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:
„A megbízhatósági vizsgálat”

36. §  Az Nbtv. a következő 9/A–9/D. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az  azzal érintett eleget tesz-e 
a  jogszabályban előírt hivatali, illetve jogszabályban, kollektív szerződésben, üzemi megállapodásban, valamint 
munkaszerződésben előírt munkaköri kötelezettségének. A megbízhatósági vizsgálat során feltárt jogsértés alapján 
fegyelmi vagy szabálysértési eljárás nem indítható.
(2) A  munkaköri, illetve hivatali kötelezettség teljesítésének ellenőrzése érdekében a  megbízhatósági vizsgálatot 
végző szerv a  munkakör ellátása során a  valóságban is előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket hoz 
mesterségesen létre. A  megbízhatósági vizsgálat helyszínén az  (1)  bekezdésben meghatározott cél elérésére 
alkalmas olyan – sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó – tárgy is elhelyezhető, amely jellegénél, 
rendeltetésénél fogva illeszkedik a kialakítani tervezett mesterséges élethelyzetbe.
(3) A megbízhatósági vizsgálatot – a szükségességének indokolásával – az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója 
a  hatáskörébe tartozó szerv tagjával, vagy a  hatáskörébe tartozó szerv valamely állománycsoportjához tartozó, 
meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben, határozattal 
rendeli el. A  megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről – az  arra vonatkozó határozat, valamint 
elrendelés esetén a részletes terv, befejezés esetén az összesítő jelentés megküldésével – az ügyészt haladéktalanul 
tájékoztatni kell. A  határozat és a  megbízhatósági vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes terv alapján az  ügyész 
a megbízhatósági vizsgálat elrendelését két munkanapon belül jóváhagyja, vagy a jóváhagyást megtagadja.
(4) A  megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül 
az  ügyész megvizsgálja annak törvényességét, majd visszaküldi az  elrendelő szervnek. Jogszabálysértés 
megállapítása esetén írásba foglalt indokolt határozatával új határozat hozatalára utasítja a  megbízhatósági 
vizsgálatot folytató szervet, ha pedig azt állapítja meg, hogy a megbízhatósági vizsgálat végrehajtására a részletes 
tervtől eltérően került sor, felelősségre vonást is kezdeményez.
(5) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv megbízhatósági vizsgálattal érintett tagját 
a  megbízhatósági vizsgálat megindításáról nem, befejezéséről – ideértve a  (7)  bekezdés szerinti megszüntető 
határozat meghozatalát is – tizenöt munkanapon belül kell tájékoztatni.
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(6) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv tagjára vagy tagjaira vonatkozóan megbízhatósági 
vizsgálatot elrendelni – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet.
(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott mesterséges élethelyzet kialakítása objektív körülmények miatt meg sem 
kezdődött, az Alkotmányvédelmi Hivatal eljárást megszüntető határozatot hoz, azonban a megbízhatósági vizsgálat 
évenkénti elrendelésére vonatkozóan a (6) bekezdésben meghatározott korlátozást figyelmen kívül kell hagyni.
(8) A  megbízhatósági vizsgálat időtartama alkalmanként legfeljebb tizenöt nap, amelyet az  Alkotmányvédelmi 
Hivatal főigazgatója egy alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthat. A  megbízhatósági vizsgálat során végzett 
tevékenységeket dokumentálni kell.
9/B.  § (1) A  megbízhatósági vizsgálat során e  törvény szerinti titkos információgyűjtés folytatható. A  titkos 
információgyűjtés során alkalmazni kívánt eszközt az elrendelő határozatnak és a részletes tervnek tartalmaznia kell.
(2) A megbízhatósági vizsgálatot az Alkotmányvédelmi Hivatal tagja a következők szerint végezheti:
a) polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértést, valótlan bejelentés 
szabálysértést, vámszabálysértést, vámszabálysértés elkövetőjének segítése szabálysértést, vámorgazdaság 
szabálysértést, minősített adat biztonságának megsértése szabálysértést, külföldiek rendészetével kapcsolatos 
szabálysértést, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértést, közúti közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése szabálysértést, víziközlekedési szabályok megsértése szabálysértést, köztisztasági 
szabálysértést, tiltott határátlépés szabálysértést, határrendészeti szabálysértést, gyógyszerrendészeti 
szabálysértést, segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele szabálysértést, valamint olyan szabályszegést 
követhet el, amelynek esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye,
b) nem követhet el
ba) az  1978. évi IV. törvény X. fejezetében, XI. fejezetében, XII. fejezetében – a  magánlaksértés (1978. évi  
IV. törvény 176.  §) kivételével –, XIII. fejezetében, XIV. fejezetében, XV. fejezetében – a hivatali visszaélés  
(1978. évi IV. törvény 225. §), a hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), a hatóság félrevezetése (1978. évi IV. törvény 
237.  §), valamint a  III. címben és a  VII. címben foglaltak kivételével –, XVI. fejezetében – a  III. címben foglaltak 
kivételével –, XVII. fejezetében – az  áru hamis megjelölése (1978. évi IV. törvény 296.  §), valamint a  III. címben 
foglaltak kivételével –, XVIII. fejezetében – a  szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (1978. évi  
IV. törvény 329/A. §) kivételével –, XIX. fejezetében és XX. fejezetében meghatározott bűncselekményt,
bb) a  Btk.-ban meghatározott bűncselekményt, a  teljesítményfokozó szerrel visszaélés (Btk. 185.  §), 
a  gyógyszerhamisítás (Btk. 185/A.  §), a  személyes adattal visszaélés (Btk. 219.  §), a  magánlaksértés (Btk. 221.  §), 
a  minősített adattal visszaélés (Btk. 265.  §), a  hamis vád [Btk. 268.  § és 269.  § a)  pont], a  hatóság félrevezetése  
[Btk. 271. § (1) és (2) bekezdése], a hivatali visszaélés (Btk. 305. §), az információs rendszer felhasználásával elkövetett 
csalás (Btk. 375. §), a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §), a készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz hamisítása (Btk. 392. §), a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 393. §), a készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése (Btk. 394.  §), a  versenytárs utánzása (Btk. 419.  §), illetve  
a Btk. XXVII., XXXIII. és XXXIX. Fejezetében felsorolt bűncselekmények kivételével,
c) elkövetheti a jövedéki adóról szóló törvény szerinti szabálytalanságot, illetve megsértheti a jövedéki adóról szóló 
törvény szerinti kötelezettséget,
d) elkövetheti a  környezetvédelmi termékdíj-kötelezettségi szabályok megsértését, a  fémkereskedő 
fémkereskedelmi tevékenységével, fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok más személy általi értékesítésével, 
szállításával, fuvarozásával, raktározásával, tárolásával, hasznosításával összefüggő szabályok megsértését, 
az  elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerbe a  közúti fuvarozáshoz kapcsolódó bejelentési 
kötelezettséghez kötődő szabályok megsértését, költségvetési vagy egyéb pénzeszközök, állami támogatások 
felhasználásával összefüggésben adózási bejelentési, bevallási, megfizetési kötelezettségek, számviteli renddel 
kapcsolatos kötelezettségek megsértését.
(3) A  megbízhatósági vizsgálat célja szempontjából érdektelen adatot, valamint az  ügyben nem érintett személy 
adatait a rögzítést követő 3 napon belül törölni kell.
9/C.  § (1) Ha a  megbízhatósági vizsgálat alapján az  Alkotmányvédelmi Hivatal nem kezdeményez büntetőeljárást, 
akkor a  megbízhatósági vizsgálattal összefüggésben keletkezett adatokat, ideértve az  54.  § (3)  bekezdése alapján 
technikai eszközzel rögzítetteket is – a megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről szóló irat kivételével –  
a megbízhatósági vizsgálat befejezését követő harminc napon belül törölni kell.
(2) A  megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozatot annak meghozatalát követő 2 év elteltével  
kell selejtezni. A  megbízhatósági vizsgálat befejezéséről szóló határozat tartalmazza a  vizsgálat minden lényeges 
adatát, így különösen az  ügyész törvényességi felügyelet gyakorlásához, valamint az  eljárás alá vont érdekeinek 
védelme szempontjából jelentőséggel bíró adatot.
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(3) Az  ügyész az  e  törvényben foglalt jogosítványok mellett a  megbízhatósági vizsgálat törvényességének 
ellenőrzése során az ügyészségről szóló törvényben szabályozott jogokat gyakorolja.
(4) A megbízhatósági vizsgálatra vonatozó részletes eljárási szabályokat a Kormány rendeletben szabályozza.
9/D. § Nem büntethető az Alkotmányvédelmi Hivatal 9/B. § (2) bekezdése szerint eljáró tagja
a) a  megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó részletes tervben rögzített bűncselekmény, szabálysértés vagy 
közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha az  elkövetés belső biztonsági és bűnmegelőzési érdeket 
szolgált,
b) a  biztonságának biztosítása és lelepleződésének megakadályozása érdekében elkövetett bűncselekmény, 
szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha a biztonságának vagy lelepleződésének 
megakadályozásával kapcsolatos érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonásához fűződő érdek, illetve
c) olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, amely más 
bűncselekmény elkövetésének megelőzése vagy megszakítása érdekében szükséges, és a  bűncselekmény 
megelőzéséhez vagy megszakításához fűződő érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonáshoz fűződő érdek.”

37. §  Az Nbtv. a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) Azon adatok kivételével, amelyeket e  törvény alapján rövidebb határidőn belül törölni kell, 
az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  megbízhatósági vizsgálat során keletkezett a  titkos információgyűjtéssel érintett 
személyek adatait és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatokat
a) a 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a megbízhatósági vizsgálat befejezését követő harminc napig,
b) ha a megbízhatósági vizsgálat eredményeként büntetőeljárás indul, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint
kezelheti.
(2) Azon adatok kivételével, amelyeket a  büntetőeljárásról szóló törvény alapján rövidebb határidőn belül 
törölni kell, az  Alkotmányvédelmi Hivatal az  e  törvényben meghatározott belső biztonsági és bűnmegelőzési 
feladatok ellátása céljából a  külső engedélyhez nem kötött eszközök alkalmazásával érintett személyek adatait és 
az alkalmazás eredményeként keletkezett adatokat
a) ha a  büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást követően nyomozás nem indul,  
a külső engedélyhez nem kötött eszközök alkalmazásának megszüntetését követő két évig;
b) ha a büntetőjogi felelősség megállapítására nem került sor, az adatok keletkezésétől számított húsz évig;
c) ha a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapítják, az adatok keletkezésétől számított harminc évig
kezelheti.
(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal kezeli azokat az adatokat, amelyek az 5/B. § és 5/C. § szerinti feladatai ellátásához  
– belső biztonsági és bűnmegelőzési célból – szükségesek.
(4) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagja a  kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint 
a  megbízhatósági vizsgálat során – a  feladatai ellátása, a  vizsgálat lefolytatása céljából – betekinthet 
az Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv személyügyi nyilvántartásának törvényben meghatározott 
adataiba. Az ellenőrzés, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a keletkezett adatokat törölni kell.
(5) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal megbízhatósági vizsgálat során keletkezett adataiba betekinthet, felvilágosítást 
vagy értesítést kérhet a vizsgálattal érintett foglalkoztatását végző szerv vezetője a munkáltatói jogkörébe tartozó 
feladatai ellátása céljából.”

38. §  Az Nbtv. 52/F. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  hírigény teljesítéséhez, az  elemző-értékelő tevékenységhez, valamint a  Nemzeti Információs Központ 
igazgatásához kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell kezelni.
(2) A  Nemzeti Információs Központ az  elemző-értékelő tevékenység, illetve hírigény teljesítése céljából az  általa 
kezelt adatokat tartalmazó, elkülönített adatkezelési rendszereket egymással és más adatkezelési rendszerrel 
összekapcsolva, meghatározott feladat teljesítése érdekében egyedi adatkezelést végezhet. Az  összekapcsolás 
során keletkezett olyan új adatokat, amelyek az  elemző-értékelő tevékenység, illetve a  hírigény-teljesítés során  
nem kerülnek felhasználásra, haladéktalanul törölni kell.”

39. §  Az Nbtv. 52/H. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Nemzeti Információs Központ a 8/D. §-ban meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan adatot igényelhet 
az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti Európai Határregisztrációs Rendszerből a központi 
hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással ellátott kérelem útján.”
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(3) Az  ügyész az  e  törvényben foglalt jogosítványok mellett a  megbízhatósági vizsgálat törvényességének 
ellenőrzése során az ügyészségről szóló törvényben szabályozott jogokat gyakorolja.
(4) A megbízhatósági vizsgálatra vonatozó részletes eljárási szabályokat a Kormány rendeletben szabályozza.
9/D. § Nem büntethető az Alkotmányvédelmi Hivatal 9/B. § (2) bekezdése szerint eljáró tagja
a) a  megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó részletes tervben rögzített bűncselekmény, szabálysértés vagy 
közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha az  elkövetés belső biztonsági és bűnmegelőzési érdeket 
szolgált,
b) a  biztonságának biztosítása és lelepleződésének megakadályozása érdekében elkövetett bűncselekmény, 
szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, ha a biztonságának vagy lelepleződésének 
megakadályozásával kapcsolatos érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonásához fűződő érdek, illetve
c) olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, amely más 
bűncselekmény elkövetésének megelőzése vagy megszakítása érdekében szükséges, és a  bűncselekmény 
megelőzéséhez vagy megszakításához fűződő érdek jelentősebb, mint a felelősségre vonáshoz fűződő érdek.”

37. §  Az Nbtv. a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) Azon adatok kivételével, amelyeket e  törvény alapján rövidebb határidőn belül törölni kell, 
az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  megbízhatósági vizsgálat során keletkezett a  titkos információgyűjtéssel érintett 
személyek adatait és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatokat
a) a 9/C. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a megbízhatósági vizsgálat befejezését követő harminc napig,
b) ha a megbízhatósági vizsgálat eredményeként büntetőeljárás indul, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint
kezelheti.
(2) Azon adatok kivételével, amelyeket a  büntetőeljárásról szóló törvény alapján rövidebb határidőn belül 
törölni kell, az  Alkotmányvédelmi Hivatal az  e  törvényben meghatározott belső biztonsági és bűnmegelőzési 
feladatok ellátása céljából a  külső engedélyhez nem kötött eszközök alkalmazásával érintett személyek adatait és 
az alkalmazás eredményeként keletkezett adatokat
a) ha a  büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást követően nyomozás nem indul,  
a külső engedélyhez nem kötött eszközök alkalmazásának megszüntetését követő két évig;
b) ha a büntetőjogi felelősség megállapítására nem került sor, az adatok keletkezésétől számított húsz évig;
c) ha a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapítják, az adatok keletkezésétől számított harminc évig
kezelheti.
(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal kezeli azokat az adatokat, amelyek az 5/B. § és 5/C. § szerinti feladatai ellátásához  
– belső biztonsági és bűnmegelőzési célból – szükségesek.
(4) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagja a  kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint 
a  megbízhatósági vizsgálat során – a  feladatai ellátása, a  vizsgálat lefolytatása céljából – betekinthet 
az Alkotmányvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozó szerv személyügyi nyilvántartásának törvényben meghatározott 
adataiba. Az ellenőrzés, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a keletkezett adatokat törölni kell.
(5) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal megbízhatósági vizsgálat során keletkezett adataiba betekinthet, felvilágosítást 
vagy értesítést kérhet a vizsgálattal érintett foglalkoztatását végző szerv vezetője a munkáltatói jogkörébe tartozó 
feladatai ellátása céljából.”

38. §  Az Nbtv. 52/F. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  hírigény teljesítéséhez, az  elemző-értékelő tevékenységhez, valamint a  Nemzeti Információs Központ 
igazgatásához kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell kezelni.
(2) A  Nemzeti Információs Központ az  elemző-értékelő tevékenység, illetve hírigény teljesítése céljából az  általa 
kezelt adatokat tartalmazó, elkülönített adatkezelési rendszereket egymással és más adatkezelési rendszerrel 
összekapcsolva, meghatározott feladat teljesítése érdekében egyedi adatkezelést végezhet. Az  összekapcsolás 
során keletkezett olyan új adatokat, amelyek az  elemző-értékelő tevékenység, illetve a  hírigény-teljesítés során  
nem kerülnek felhasználásra, haladéktalanul törölni kell.”

39. §  Az Nbtv. 52/H. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Nemzeti Információs Központ a 8/D. §-ban meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan adatot igényelhet 
az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti Európai Határregisztrációs Rendszerből a központi 
hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással ellátott kérelem útján.”
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40. §  Az Nbtv. „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös 
rendelkezések” című alcíme a következő 52/P. §-sal egészül ki:
„52/P. § (1) Az ETIAS nemzeti egység eljárása során – az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
nem szabályozott kérdésekben – a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény idegenrendészeti hatósági ügy intézésére vonatkozó szabályait az  e  törvényben és 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az utazási engedély kiadásának megtagadásáról, az utazási engedély megsemmisítéséről és az utazási engedély 
visszavonásáról szóló döntés ellen fellebbezésnek van helye. A  fellebbezést az  ETIAS nemzeti egységnél kell 
előterjeszteni.
(3) Az ETIAS nemzeti egység döntése elleni fellebbezést az országos rendőrfőkapitány bírálja el. Az ETIAS nemzeti 
egység a fellebbezést az ügy irataival együtt haladéktalanul megküldi az országos rendőrfőkapitány részére.
(4) Ha az  utazási engedély kiadásának megtagadásáról hozott döntés elleni fellebbezésnek az  országos 
rendőrfőkapitány helyt ad, az utazási engedély kiadásáról az ETIAS nemzeti egység haladéktalanul intézkedik.
(5) Ha az  utazási engedély megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezésnek 
az  országos rendőrfőkapitány helyt ad, az  utazási engedély kiadásáról az  ETIAS nemzeti egység haladéktalanul 
intézkedik.
(6) Az  országos rendőrfőkapitány az  utazási engedély megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról 
szóló határozata ellen közigazgatási pernek van helye.
(7) A keresetlevelet a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kell benyújtani.
(8) A  bíróság a  keresetlevélről, egyszerűsített perben – a  keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított –  
tizenöt napon belül dönt. Az  országos rendőrfőkapitány a  keresetlevelet az  ügy irataival és védiratával együtt 
haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A bíróság határozata ellen perújításnak nincs helye.”

41. § (1) Az Nbtv. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Nemzeti Információs Központ a  8/A.  § (7)  bekezdésében foglalt feladata teljesítése érdekében titkos 
információgyűjtést folytathat.”

 (2) Az Nbtv. 53. §-a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal akkor folytathat titkos információgyűjtést a  megbízhatósági vizsgálat során,  
ha az alkalmazni kívánt külső engedélyhez nem kötött eszköz a megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatban 
és a részletes tervben szerepel, és az elrendelést az ügyészség jóváhagyta.
(5) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  megbízhatósági vizsgálat során külső engedélyhez kötött eszközt  
nem alkalmazhat.”

42. §  Az Nbtv. 54. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  megbízhatósági vizsgálat folytatása során az  Alkotmányvédelmi Hivatal 
hatáskörébe tartozó szerv hivatali helyiségében, gépjárművében és a  megbízhatósági vizsgálat helyszínén 
történteket, illetve a mesterséges élethelyzetben résztvevő, valamint a megbízhatósági vizsgálat alá vont személy 
tevékenységét és előadását titokban technikai eszközzel megfigyelheti és rögzítheti, illetve az  ehhez szükséges 
technikai eszközt a felsorolt helyeken elhelyezheti.
(4) Az  Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója haladéktalanul megszünteti a  megbízhatósági vizsgálat során 
igénybe vett külső engedélyhez nem kötött eszköz alkalmazását akkor, ha az  ügyészség által jóváhagyott 
végrehajtási tervben a mesterséges élethelyzet végrehajtására meghatározott határidő lejárt.”

43. §  Az Nbtv. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 76/F. §-sal egészül ki:
„76/F.  § (1) A  Nemzeti Információs Központ a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ általános 
jogutódja.
(2) Az  egyes törvényeknek a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez 
kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabályban 
meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében a  Nemzeti Információs Központot kell a  Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ jogutódjának tekinteni.”
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44. §  Az Nbtv. 77. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)
„e) a megbízhatósági vizsgálat, illetve a kifogástalan életvitel ellenőrzésének részletes szabályait,
f ) az  5/C.  § (3)  bekezdése alapján a  megbízhatósági vizsgálat alól mentesített szervet vagy foglalkoztatotti 
csoportot.”

45. § (1) Az Nbtv.
 1. 2.  § (1)  bekezdésében, 8/A. (5)  bekezdésében, 53.  § (1)  bekezdésében, valamint 78.  § (1b)  bekezdés  

a) és b)  pontjában az  „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe  
az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg,

 2. 8. § (3) bekezdésében az „a) és f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a), f ) és k) pontjában” szöveg,
 3. 8. § (4) bekezdésében az „f ) pontjában” szövegrész helyébe az „f ) és k) pontjában” szöveg,
 4. 8/A.  § (1) és (4)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében, 28.  § (4)  bekezdésében az  „A Terrorelhárítási 

Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,
 5. 8/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „Magyarország nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe a „Magyarország 

biztonsági, nemzetbiztonsági” szöveg,
 6. 8/A. § (6) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrészek helyébe 

az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg, az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot” 
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

 7. 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 52/I.  § (3)  bekezdésében az  „a Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központot” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

 8. 11/A.  § (1)  bekezdésében az „az Alkotmányvédelmi Hivatal,” szövegrész helyébe az „az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, valamint a Nemzeti Információs Központ,” szöveg,

 9. 11/A. § (4) bekezdés h) pontjában az „az Információs Hivatal,” szövegrész helyébe az „az Információs Hivatal, 
a Nemzeti Információs Központ” szöveg,

10. 29.  § (1)  bekezdésében a „kérhetik a  minisztertől” szövegrész helyébe a „kérhetik a  Nemzeti Információs 
Központot irányító minisztertől” szöveg,

11. 30.  §-át követő „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ működésére vonatkozó különös 
rendelkezések” alcím címében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész 
helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,

12. 55. § (4) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

13. 74.  § i)  pont ib)  alpontjában a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter, a  miniszterelnök politikai 
igazgatója” szöveg

lép.
 (2) Az Nbtv.

 1. 52/B.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 52/E.  § (3)  bekezdésében, 52/H.  § (3) és (7)  bekezdésében, 52/I.  §  
(6) és (8)  bekezdésében, 52/L.  § (1), (2), (4) és (6)  bekezdésében, 52/O.  § (1), (7)  bekezdésében  
az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs 
Központ” szöveg,

 2. 20.  § (1b)  bekezdésében, 41/B.  §-ában, 47.  § (3) és (4)  bekezdésében, 52/A.  § (1)  bekezdésében,  
52/B.  § (2)–(4)  bekezdésében, 52/C.  § (4)  bekezdésében, 52/D.  §-ában, 52/E.  § (1)  bekezdésében,  
52/H. § (1), (4), és (5) bekezdésében, 52/I. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 52/J. § (2) és (3) bekezdésében, 
52/L. § (7) bekezdésében, 52/M. §-ában, valamint 52/N. § (1), (5), (6) és (8) bekezdésében az „A Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,

 3. 20. § (1a) bekezdésében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központba” szövegrész helyébe 
az „A Nemzeti Információs Központba” szöveg,

 4. 45.  § (2)  bekezdésében az „az Információs Hivatal, valamint” szövegrész helyébe az „az Információs Hivatal, 
a Nemzeti Információs Központ, valamint” szöveg,

 5. 45.  § (9)  bekezdésében az  „az Információs Hivatal vagy” szövegrész helyébe az  „az Információs Hivatal, 
a Nemzeti Információs Központ vagy” szöveg,

 6. 51. §-át követő „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös 
rendelkezések” alcím címében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész 
helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,
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44. §  Az Nbtv. 77. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)
„e) a megbízhatósági vizsgálat, illetve a kifogástalan életvitel ellenőrzésének részletes szabályait,
f ) az  5/C.  § (3)  bekezdése alapján a  megbízhatósági vizsgálat alól mentesített szervet vagy foglalkoztatotti 
csoportot.”

45. § (1) Az Nbtv.
 1. 2.  § (1)  bekezdésében, 8/A. (5)  bekezdésében, 53.  § (1)  bekezdésében, valamint 78.  § (1b)  bekezdés  

a) és b)  pontjában az  „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe  
az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg,

 2. 8. § (3) bekezdésében az „a) és f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a), f ) és k) pontjában” szöveg,
 3. 8. § (4) bekezdésében az „f ) pontjában” szövegrész helyébe az „f ) és k) pontjában” szöveg,
 4. 8/A.  § (1) és (4)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében, 28.  § (4)  bekezdésében az  „A Terrorelhárítási 

Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,
 5. 8/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „Magyarország nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe a „Magyarország 

biztonsági, nemzetbiztonsági” szöveg,
 6. 8/A. § (6) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrészek helyébe 

az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg, az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot” 
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

 7. 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 52/I.  § (3)  bekezdésében az  „a Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző Központot” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

 8. 11/A.  § (1)  bekezdésében az „az Alkotmányvédelmi Hivatal,” szövegrész helyébe az „az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, valamint a Nemzeti Információs Központ,” szöveg,

 9. 11/A. § (4) bekezdés h) pontjában az „az Információs Hivatal,” szövegrész helyébe az „az Információs Hivatal, 
a Nemzeti Információs Központ” szöveg,

10. 29.  § (1)  bekezdésében a „kérhetik a  minisztertől” szövegrész helyébe a „kérhetik a  Nemzeti Információs 
Központot irányító minisztertől” szöveg,

11. 30.  §-át követő „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ működésére vonatkozó különös 
rendelkezések” alcím címében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész 
helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,

12. 55. § (4) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

13. 74.  § i)  pont ib)  alpontjában a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter, a  miniszterelnök politikai 
igazgatója” szöveg

lép.
 (2) Az Nbtv.

 1. 52/B.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 52/E.  § (3)  bekezdésében, 52/H.  § (3) és (7)  bekezdésében, 52/I.  §  
(6) és (8)  bekezdésében, 52/L.  § (1), (2), (4) és (6)  bekezdésében, 52/O.  § (1), (7)  bekezdésében  
az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs 
Központ” szöveg,

 2. 20.  § (1b)  bekezdésében, 41/B.  §-ában, 47.  § (3) és (4)  bekezdésében, 52/A.  § (1)  bekezdésében,  
52/B.  § (2)–(4)  bekezdésében, 52/C.  § (4)  bekezdésében, 52/D.  §-ában, 52/E.  § (1)  bekezdésében,  
52/H. § (1), (4), és (5) bekezdésében, 52/I. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 52/J. § (2) és (3) bekezdésében, 
52/L. § (7) bekezdésében, 52/M. §-ában, valamint 52/N. § (1), (5), (6) és (8) bekezdésében az „A Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,

 3. 20. § (1a) bekezdésében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központba” szövegrész helyébe 
az „A Nemzeti Információs Központba” szöveg,

 4. 45.  § (2)  bekezdésében az „az Információs Hivatal, valamint” szövegrész helyébe az „az Információs Hivatal, 
a Nemzeti Információs Központ, valamint” szöveg,

 5. 45.  § (9)  bekezdésében az  „az Információs Hivatal vagy” szövegrész helyébe az  „az Információs Hivatal, 
a Nemzeti Információs Központ vagy” szöveg,

 6. 51. §-át követő „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös 
rendelkezések” alcím címében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész 
helyébe az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,
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 7. 52/A. § (3) bekezdésében, 52/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 52/G. §-ában, 52/H. § (6) bekezdésében, 
52/I.  § (9)  bekezdésében, 52/J.  § (1)  bekezdésében, valamint 52/O.  § (6)  bekezdésében a „Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Információs Központ” szöveg,

 8. 52/B.  § (5)  bekezdésében, valamint 52/C.  § (5)  bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központnál” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központnál” szöveg,

 9. 52/C.  § (1)  bekezdésében az  „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Információs Központnak” szöveg,

10. 52/E. § (2) bekezdésében az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe 
az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg, valamint az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központnak” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központnak” szöveg,

11. 52/F. § (3) bekezdésében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe 
az  „A Nemzeti Információs Központ” szöveg, valamint a  „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központot” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központot” szöveg,

12. 52/H. § (8) bekezdésében az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe 
az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg, valamint az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központhoz” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központhoz” szöveg,

13. 52/H.  § (9)  bekezdésében az  „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Információs Központhoz” szöveg,

14. 52/H. § (10) bekezdésében az „A Terrorelhárítási és Információs Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe 
az „A Nemzeti Információs Központ” szöveg,

15. 52/K.  §-ában, valamint 52/N.  § (7)  bekezdésében az  „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központtól” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Információs Központtól” szöveg,

16. 52/L.  § (5)  bekezdésében az  „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Információs Központnak” szöveg, az „A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ” szövegrész helyébe az  „A Nemzeti Információs Központ” szöveg, valamint az  „a Terrorelhárítási 
Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg,

17. 52/N. § (4) bekezdésében, valamint 74. § n) pontjában az „a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 
Központ” szövegrészek helyébe az „a Nemzeti Információs Központ” szöveg

lép.

46. §  Hatályát veszti az Nbtv.
a) 11. § (6) és (7) bekezdése,
b) 13.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „– a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

főigazgatójának kivételével –” szövegrész,
c) 39. § (1) bekezdés e) pontjában az „az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel” szövegrész,
d) 39. § (1a) bekezdése,
e) 52/A. § (2) bekezdése.

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

47. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény
a) 20.  § (2)  bekezdés q)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

felelős miniszter” szöveg,
b) 32. § q) pontjában a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „a lakáscélú állami 

támogatásokért felelős” szöveg
lép.

20. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

48. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
a) 9/B. § i) pontjában és 9/C. §-ában a „településfejlesztésért felelős” szövegrész helyébe a „településfejlesztésért 

és településrendezésért felelős” szöveg,
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b) 17. § (4) bekezdés d) pontjában a „tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
c) 18/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „a szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.

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

49. §  Hatályát veszti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
a) 35.  § (2)  bekezdésében az „ , azzal, hogy a  Versenytanács elnöke esetében újbóli kinevezésnek legfeljebb  

egy alkalommal lehet helye”, és
b) 37. § (3) bekezdésében az „egy alkalommal”
szövegrész.

22. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

50. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § (1) A  köznevelésért felelős miniszter gondoskodik arról, hogy a  jogszabályban meghatározott  
Nemzeti Alaptantervbe beépítésre kerüljön az  atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető tudományos, 
technikai és sugárvédelmi ismeretek oktatási kötelezettsége.
(2) A felsőoktatásért felelős miniszter a szakmailag illetékes felsőoktatási intézményekkel együttműködve, az érintett 
miniszterek bevonásával – a  felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok keretein belül – gondoskodik az  atomenergia 
alkalmazása terén a felsőfokú képzés, valamint továbbképzés szabályozásáról és feltételeinek megteremtéséről.”

51. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Kormány tagja” szövegrész 
helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

52. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 101.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter gondoskodik az országos örökbefogadás elősegítéséről.”

53. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés i)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„i) a hivatásos gondnoki feladatot ellátók képesítési előírásait,”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a  gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, szolgáltatók és személyek szakmai feladatait, 
működésük feltételeit, valamint az ellátás igénybevételére való jogosultság feltételeinek részletes szabályait,
b) a  gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó egyes feladatokat ellátó személyek és vezetők képesítési 
előírásait,
c) a  bölcsődében, mini bölcsődében a  nevelés-gondozás nélküli munkanapok számát, célját, időpontját, valamint 
az e napokon nyújtott ellátás tartalmát,
d) a  gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, szolgáltatónál foglalkoztatottak jubileumi jutalma 
alapjául szolgáló illetmény összegébe beszámítandó pótlékokat,
e) a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának bevezetését és kiadását,
f ) a  bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást 
nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeit,
g) az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam részletes szabályait és az azokért fizetendő díjat.”
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b) 17. § (4) bekezdés d) pontjában a „tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
c) 18/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „a szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.

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

49. §  Hatályát veszti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
a) 35.  § (2)  bekezdésében az „ , azzal, hogy a  Versenytanács elnöke esetében újbóli kinevezésnek legfeljebb  

egy alkalommal lehet helye”, és
b) 37. § (3) bekezdésében az „egy alkalommal”
szövegrész.

22. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

50. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § (1) A  köznevelésért felelős miniszter gondoskodik arról, hogy a  jogszabályban meghatározott  
Nemzeti Alaptantervbe beépítésre kerüljön az  atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető tudományos, 
technikai és sugárvédelmi ismeretek oktatási kötelezettsége.
(2) A felsőoktatásért felelős miniszter a szakmailag illetékes felsőoktatási intézményekkel együttműködve, az érintett 
miniszterek bevonásával – a  felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok keretein belül – gondoskodik az  atomenergia 
alkalmazása terén a felsőfokú képzés, valamint továbbképzés szabályozásáról és feltételeinek megteremtéséről.”

51. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/G. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Kormány tagja” szövegrész 
helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

23. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

52. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 101.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter gondoskodik az országos örökbefogadás elősegítéséről.”

53. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (2)  bekezdés i)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„i) a hivatásos gondnoki feladatot ellátók képesítési előírásait,”

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a  gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, szolgáltatók és személyek szakmai feladatait, 
működésük feltételeit, valamint az ellátás igénybevételére való jogosultság feltételeinek részletes szabályait,
b) a  gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó egyes feladatokat ellátó személyek és vezetők képesítési 
előírásait,
c) a  bölcsődében, mini bölcsődében a  nevelés-gondozás nélküli munkanapok számát, célját, időpontját, valamint 
az e napokon nyújtott ellátás tartalmát,
d) a  gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, szolgáltatónál foglalkoztatottak jubileumi jutalma 
alapjául szolgáló illetmény összegébe beszámítandó pótlékokat,
e) a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának bevezetését és kiadását,
f ) a  bölcsődei dajka, a  bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a  napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást 
nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeit,
g) az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam részletes szabályait és az azokért fizetendő díjat.”
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54. §  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 10/A.  § (1)  bekezdésében a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben, 
a  javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben, a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe a „miniszteri 
rendeletben” szöveg,

b) 40/A.  § (7)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrészek helyébe 
a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 43.  § (5)  bekezdésében, 69/C.  § (6)  bekezdésében, 69/H.  § (6)  bekezdésében, 96.  § (7)  bekezdésében,  
135/D. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” 
szöveg,

d) 69/C.  § (5)  bekezdésében, 69/H.  § (5)  bekezdésében a „minisztérium” szövegrészek helyébe a „gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

e) 98.  § (7)  bekezdés g)  pontjában a „minisztérium a  gyermekvédelmi” szövegrész helyébe a „minisztérium és 
a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium az” szöveg,

f ) 101. § (6) bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
g) 134. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

miniszter” szöveg,
h) 136. § (2) bekezdés d) pontjában a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „minisztériumnak és a gyermek- 

és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg,
i) 145. § (2d) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „miniszter, a gyermekek napközbeni ellátása 

tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
j) 145.  § (2f )  bekezdésében az „A miniszter az” szövegrész helyébe az „A miniszter, a  gyermekek napközbeni 

ellátása tekintetében a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter az” szöveg, és az  „A miniszter 
döntését” szövegrész helyébe az „A miniszter, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter a döntését” szöveg,

k) 162. § (2) bekezdés a) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait, a (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak kivételével” szöveg,

l) 162. § (2) bekezdés b) pontjában az „előírásait” szövegrész helyébe az „előírásait, a (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározottak kivételével” szöveg,

m) 162.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „eljárást” szövegrész helyébe az „eljárást, a  (3)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározottak kivételével” szöveg

lép.

55. §  Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a) 44.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 44/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 44/B.  § (5)  bekezdés a)  pontjában 

a „személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló” szövegrész,

b) 101. § (2) bekezdés j) pontja,
c) 162. § (2) bekezdés e) pontjában a „családi napközi,” szövegrész,
d) 162. § (2) bekezdés k)–n) pontja.

24. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

56. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62.  §-a 
a következő (1h) bekezdéssel egészül ki:
„(1h) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az 59/A. §-ban,
b) az 59/B. § (4) bekezdésében és
c) az 59/C. § (1) bekezdésében
meghatározott szervezetet rendeletben jelölje ki.”
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57. §  Az Étv.
a) 57/D. § (1) és (2) bekezdésében az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért” szövegrész helyébe 

az „az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért”,
b) 59/A. §-ában az „az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,
c) 59/B. § (4) bekezdésében az „az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,
d) 59/C.  § (1)  bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 

helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,
e) 59/C. § (3) bekezdésében a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amelyet 

a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság továbbszolgáltathat” szövegrész helyébe 
az  „az (1)  bekezdés szerinti, a  Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére, amelyet e  szervezet 
továbbszolgáltathat”,

g) 59/C.  § (4)  bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

h) 59/C. § (6) bekezdésében az „A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

i) 59/C.  § (8)  bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

j) 62.  § (1)  bekezdés 37.  pontjában a  „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” 
szövegrész helyébe az „az 59/C. § (1) bekezdése szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”

szöveg lép.

25. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

58. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 78. § (6) bekezdés b) pontjában 
az  „államháztartásért felelős miniszter és a  gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „államháztartásért felelős miniszter, a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős 
miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg lép.

26. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló  
1997. évi CXXIV. törvény módosítása

59. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
a) 6.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter és a szakképzésért felelős miniszter” szöveg,
b) 10/C. § (1) bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg
lép.

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

60. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  agrárpolitikáért, a  földügyért, a  földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, 
az  erdőgazdálkodásért, a  környezetvédelemért, a  természetvédelemért, az  élelmiszerlánc-felügyeletért, 
az  élelmiszeriparért, a  vadgazdálkodásért és a  halgazdálkodásért felelős miniszter – a  szakmai irányításával 
összefüggő feladatai ellátása érdekében – térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai 
szerv által kezelt és üzemeltett adatbázisokhoz.”

28. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

61. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a következő 244/C. §-sal egészül ki:
„244/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő  
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre 
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57. §  Az Étv.
a) 57/D. § (1) és (2) bekezdésében az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért” szövegrész helyébe 

az „az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért”,
b) 59/A. §-ában az „az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,
c) 59/B. § (4) bekezdésében az „az állam 100%-os tulajdonában álló Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,
d) 59/C.  § (1)  bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 

helyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,
e) 59/C. § (3) bekezdésében a „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, amelyet 

a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság továbbszolgáltathat” szövegrész helyébe 
az  „az (1)  bekezdés szerinti, a  Kormány által rendeletben kijelölt szervezet részére, amelyet e  szervezet 
továbbszolgáltathat”,

g) 59/C.  § (4)  bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

h) 59/C. § (6) bekezdésében az „A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

i) 59/C.  § (8)  bekezdésében az „a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész 
helyébe az „az (1) bekezdés szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”,

j) 62.  § (1)  bekezdés 37.  pontjában a  „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” 
szövegrész helyébe az „az 59/C. § (1) bekezdése szerinti, a Kormány által rendeletben kijelölt szervezet”

szöveg lép.

25. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

58. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 78. § (6) bekezdés b) pontjában 
az  „államháztartásért felelős miniszter és a  gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „államháztartásért felelős miniszter, a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős 
miniszter és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg lép.

26. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló  
1997. évi CXXIV. törvény módosítása

59. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
a) 6.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter és a szakképzésért felelős miniszter” szöveg,
b) 10/C. § (1) bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg
lép.

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

60. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  agrárpolitikáért, a  földügyért, a  földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, 
az  erdőgazdálkodásért, a  környezetvédelemért, a  természetvédelemért, az  élelmiszerlánc-felügyeletért, 
az  élelmiszeriparért, a  vadgazdálkodásért és a  halgazdálkodásért felelős miniszter – a  szakmai irányításával 
összefüggő feladatai ellátása érdekében – térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai 
szerv által kezelt és üzemeltett adatbázisokhoz.”

28. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

61. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a következő 244/C. §-sal egészül ki:
„244/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő  
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre 
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a  miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja a  Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ egészségügyi szolgáltatóként végzett feladatait. Az  új egészségügyi szolgáltató 
létrehozásáról a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter együttesen gondoskodik.
(2) Ha az  egészségügyi szolgáltatási feladatokkal összefüggő jogutódlás során az  érintett foglalkoztatott 
vonatkozásában jogviszonyváltásra kerül sor, úgy az  átvevő munkáltatónál létesülő jogviszony alapján 
a foglalkoztatott illetménye, nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének 
és a  jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely speciális foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabály szerint járó illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény az  új jogviszony 
megkötését követően már nem áll fenn.”

62. §  Az Eütv. 244/A.  § (19)  bekezdésében az „a nemzeti vagyon kezeléséért” szövegrész helyébe az „az állami vagyon 
felügyeletéért” szöveg lép.

29. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

63. §  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az  adatkezelő szerv a  24.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott adatokat a  Nemzeti Információs 
Központnak az  utasadatok kockázatelemzése, elemző-értékelő tevékenység, valamint hírigény teljesítése céljából 
átadhatja.”

30. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló  
1998. évi XXVI. törvény módosítása

64. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
a) 12.  § (4)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
b) 20.  §-ában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős 

miniszter” szöveg,
c) 26.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
d) 27/A. §-ában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős 

miniszter” szöveg,
e) 30.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.

31. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

65. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 5.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A Géntechnológiai Bizottságba]
„e) a felsőoktatásért felelős miniszter a felsőoktatás területéről egy,”
[képviselőt küldenek.]

66. §  A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 8. § (5) bekezdésében és 34. § (10) bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

32. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

67. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a  társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló  
1998. évi XXXIX. törvény 3.  §-ában a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
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33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

68. §  A temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40/B.  § (6)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszterrel” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

69. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
a) 13/A.  § (3)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja azzal, hogy a  tulajdonosi 

döntéseket az  agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe a  „gazdaságfejlesztésért felelős miniszter 
gyakorolja azzal, hogy a tulajdonosi döntéseket az agrárpolitikáért” szöveg,

b) 34. § (2) bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,
c) 45.  § (5)  bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium” szövegrész 

helyébe a „gazdaságfejlesztésért felelős miniszter a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kijelölt minisztérium” szöveg

lép.

35. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

70. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  hajó felelős vezetője vagy az  úszólétesítmény üzemben tartója a  személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklet 3.1.2. pontja szerinti, a 4.3. pont alapján a belvízi hajózásra is alkalmazni 
rendelt előzetes tájékoztatási kötelezettségét a  folyami információs szolgáltatások központ által üzemeltetett 
elektronikus felület használatával is teljesítheti. A folyami információs szolgáltatások központ az előzetes tájékoztatási 
kötelezettség keretében szolgáltatott adatokkal – a  hatósági feladatok végrehajtásának biztosítása céljából –  
adatfeldolgozási tevékenységet végez. A  Nemzeti Információs Központ a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  
1995. évi CXXV. törvény szerint terrorista és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és 
üldözése, elemző-értékelő tevékenység, valamint hírigény teljesítése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  
1995. évi CXXV. törvény 8/A.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott feladatai ellátása érdekében az  előzetes 
tájékoztatási kötelezettség keretében szolgáltatott személyes adatokat a folyami információs szolgáltatások központ 
által üzemeltetett elektronikus felülethez történő hozzáféréssel közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján átveheti.”

71. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
a) 2.  § (2)  bekezdés c) és g)–i)  pontjában a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe 

a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszterrel” szöveg,
b) 80.  § (2)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 

makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg
lép.

36. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

72. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/B.  §-ában és 23/A.  §-ában a „tárca 
nélküli miniszter tevékenységének segítésére – a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  
20.  § (2)  bekezdése szerint – kijelölt minisztérium” szövegrész helyébe az  „a kormányzati igazgatásról szóló  
2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölt minisztérium” szöveg lép.

37. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

73. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
a) 11.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg,
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33. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

68. §  A temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40/B.  § (6)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszterrel” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

69. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
a) 13/A.  § (3)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja azzal, hogy a  tulajdonosi 

döntéseket az  agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe a  „gazdaságfejlesztésért felelős miniszter 
gyakorolja azzal, hogy a tulajdonosi döntéseket az agrárpolitikáért” szöveg,

b) 34. § (2) bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,
c) 45.  § (5)  bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter az  általa vezetett minisztérium” szövegrész 

helyébe a „gazdaságfejlesztésért felelős miniszter a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kijelölt minisztérium” szöveg

lép.

35. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

70. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  hajó felelős vezetője vagy az  úszólétesítmény üzemben tartója a  személyek határátlépésére irányadó 
szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklet 3.1.2. pontja szerinti, a 4.3. pont alapján a belvízi hajózásra is alkalmazni 
rendelt előzetes tájékoztatási kötelezettségét a  folyami információs szolgáltatások központ által üzemeltetett 
elektronikus felület használatával is teljesítheti. A folyami információs szolgáltatások központ az előzetes tájékoztatási 
kötelezettség keretében szolgáltatott adatokkal – a  hatósági feladatok végrehajtásának biztosítása céljából –  
adatfeldolgozási tevékenységet végez. A  Nemzeti Információs Központ a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  
1995. évi CXXV. törvény szerint terrorista és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és 
üldözése, elemző-értékelő tevékenység, valamint hírigény teljesítése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  
1995. évi CXXV. törvény 8/A.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott feladatai ellátása érdekében az  előzetes 
tájékoztatási kötelezettség keretében szolgáltatott személyes adatokat a folyami információs szolgáltatások központ 
által üzemeltetett elektronikus felülethez történő hozzáféréssel közvetlen elektronikus adatkapcsolat útján átveheti.”

71. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
a) 2.  § (2)  bekezdés c) és g)–i)  pontjában a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe 

a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszterrel” szöveg,
b) 80.  § (2)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 

makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg
lép.

36. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

72. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/B.  §-ában és 23/A.  §-ában a „tárca 
nélküli miniszter tevékenységének segítésére – a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény  
20.  § (2)  bekezdése szerint – kijelölt minisztérium” szövegrész helyébe az  „a kormányzati igazgatásról szóló  
2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölt minisztérium” szöveg lép.

37. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

73. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
a) 11.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg,
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c) 29. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszterrel és a felsőoktatásért felelős miniszterrel” szöveg,

d) 29. § (3)–(5) és (7) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért 
felelős miniszter” szöveg

lép.

38. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

74. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
a) 11. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszterhez” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszterhez, a felsőoktatásért felelős miniszterhez, illetve a szakképzésért felelős miniszterhez” szöveg,
b) 67.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
c) 67.  § (7)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „Az iparügyekért felelős 

miniszter” szöveg,
d) 67. § (7) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszternél” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős 

miniszternél” szöveg
lép.

39. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

75. §  Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 9. § (1) bekezdésében az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe 
az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

40. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

76. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (4) bekezdés a) pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

41. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

77. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a  köznevelésért felelős miniszter, a  gyermekek és 
az  ifjúság védelméért felelős miniszter, a  Médiatanács és az  NFI egy-egy, a  gyermek- és ifjúságvédelem területén 
tapasztalattal rendelkező delegáltja a Korhatár Bizottság ülésein szakértőként részt vehet.”

42. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
módosítása

78. §  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 10.  §-ában 
a „gazdaságfejlesztésért” szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg lép.

43. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 
módosítása

79. §  Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8.  § (2)  bekezdés 
d)  pontjában az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg lép.
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44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

80. §  A pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló  
2004. évi CXXIII. törvény 17.  § (5)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész 
helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszterrel” szöveg lép.

45. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

81. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
78/A. §-ában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe az „2022. december 31-ig” szöveg lép.

46. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

82. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (2) bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a közlekedéspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

47. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

83. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi I. törvény (a továbbiakban: 2007. évi I. törvény) 81. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a 75. § (1) bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból a Nemzeti 
Információs Központnak az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-értékelés készítéséhez, valamint hírigény 
teljesítéséhez szolgáltathat adatot.”

84. §  A 2007. évi I. törvény 81. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a Nemzeti Információs Központnak az alábbiak szerint szolgáltathat adatot
a) a  75.  § (1)  bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-
értékelés készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez,
b) a  75.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott résznyilvántartásokból az  (EU) 2018/1240 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtása érdekében.”

48. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény módosítása

85. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Harmtv.) 106. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból a  Nemzeti Információs Központnak 
az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-értékelés készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez  
továbbíthat adatot.”

86. §  A Harmtv. 106. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a Nemzeti Információs Központnak az alábbiak szerint szolgáltathat adatot:
a) az  e  fejezetben meghatározott idegenrendészeti résznyilvántartásokból az  utasadatok kockázatelemzéséhez, 
elemzés-értékelés készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez,
b) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott feladat 
végrehajtása érdekében:
ba) a 95. § (1) bekezdése vonatkozásában azon harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik vízum, vagy 
vízumot helyettesítő engedély birtokosai,

618 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



3418 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá 
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

80. §  A pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló  
2004. évi CXXIII. törvény 17.  § (5)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész 
helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszterrel” szöveg lép.

45. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

81. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
78/A. §-ában a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe az „2022. december 31-ig” szöveg lép.

46. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

82. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 67/U. § (2) bekezdésében az „az állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a közlekedéspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

47. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

83. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi I. törvény (a továbbiakban: 2007. évi I. törvény) 81. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a 75. § (1) bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból a Nemzeti 
Információs Központnak az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-értékelés készítéséhez, valamint hírigény 
teljesítéséhez szolgáltathat adatot.”

84. §  A 2007. évi I. törvény 81. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a Nemzeti Információs Központnak az alábbiak szerint szolgáltathat adatot
a) a  75.  § (1)  bekezdésében meghatározott résznyilvántartásokból az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-
értékelés készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez,
b) a  75.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott résznyilvántartásokból az  (EU) 2018/1240 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) bekezdésében meghatározott feladat végrehajtása érdekében.”

48. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény módosítása

85. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Harmtv.) 106. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  idegenrendészeti hatóság az  idegenrendészeti résznyilvántartásokból a  Nemzeti Információs Központnak 
az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-értékelés készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez  
továbbíthat adatot.”

86. §  A Harmtv. 106. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az eljáró idegenrendészeti hatóság a Nemzeti Információs Központnak az alábbiak szerint szolgáltathat adatot:
a) az  e  fejezetben meghatározott idegenrendészeti résznyilvántartásokból az  utasadatok kockázatelemzéséhez, 
elemzés-értékelés készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez,
b) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott feladat 
végrehajtása érdekében:
ba) a 95. § (1) bekezdése vonatkozásában azon harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik vízum, vagy 
vízumot helyettesítő engedély birtokosai,
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bb) a  96.  § (1)  bekezdése vonatkozásában azon harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akik olyan 
harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az adott harmadik 
ország között létrejött megállapodás alapján a  szabad mozgás tekintetében az  uniós polgárokéval egyenértékű 
jogokat élveznek, és akik ennek alapján rendelkeznek az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel,
bc) a  99/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja vonatkozásában Magyarországon tartózkodó hontalan személyek, vagy más 
olyan személyek tekintetében, akik egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek.”

49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

87. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) a 31. § (7) bekezdése szerinti szervezetet”
(rendeletben kijelölje.)

 (2) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a  kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,  
hogy a  társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg 
a közösségi bormarketing támogatások igénybevételének szabályait.”

88. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
a) 31.  § (4) és (5)  bekezdésében, valamint (7)  bekezdés b)  pontjában a „Mezőgazdasági Parcella Azonosító 

Rendszernek” szövegrész helyébe a „MePAR-nak”,
b) 31.  § (4), (5) és (6)  bekezdésében, valamint (7)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „Mezőgazdasági Parcella 

Azonosító Rendszer” szövegrész helyébe a „MePAR”,
c) 31.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az  „a Kormány által rendeletben kijelölt 
szervezet”,

d) 81. § (2) bekezdés b) pontjában az „intézményt, valamint” szövegrész helyébe az „intézményt,”,
e) 81. § (2) bekezdés c) pontjában a „szervet” szövegrész helyébe a „szervet, valamint”,
f ) 81. § (5) bekezdésében az „agrár-vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „agrár- és vidékfejlesztési”
szöveg lép.

50. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

89. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 87.  § (1a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1a) Az  e  fejezetben meghatározott nyilvántartásokból a  Nemzeti Információs Központ az  utasadatok 
kockázatelemzése, elemzés-értékelés készítése, valamint hírigény teljesítése céljából igényelhet adatot.”

90. §  A Met. 87. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A menekültügyi hatóság a Nemzeti Információs Központnak
a) az  e  fejezetben meghatározott nyilvántartásokból az  utasadatok kockázatelemzéséhez, elemzés-értékelés 
készítéséhez, valamint hírigény teljesítéséhez szolgáltathat adatot,
b) az  (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott feladat 
végrehajtása érdekében a 83. § (1) bekezdés y) pontjában meghatározott adatokat továbbíthatja.”
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51. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló  
2007. évi CXI. törvény módosítása

91. §  A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az  Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 
4.  § (4)  bekezdésében az  „és az  oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért felelős 
miniszterrel és a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

52. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

92. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (6) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a  vagyonkezelő alapítvány és a  közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre.”

93. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjában az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg lép.

53. A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban  
2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló  
2008. évi VI. törvény módosítása

94. §  A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 
20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 4.  § (4)  bekezdésében  
az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg lép.

54. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának 
kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

95. §  Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló  
2009. évi XXXII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

55. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

96. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 23.  § (3)  bekezdés 
d)  pontjában az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért felelős miniszter és 
a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

56. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

97. § (1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló  
2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„c) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, 
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból, 
megbízhatósági vizsgálat, illetve kifogástalan életvitele ellenőrzés céljából,”
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51. A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló  
2007. évi CXI. törvény módosítása

91. §  A Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az  Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 
4.  § (4)  bekezdésében az  „és az  oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért felelős 
miniszterrel és a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

52. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

92. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (6) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a  vagyonkezelő alapítvány és a  közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre.”

93. §  A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjában az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg lép.

53. A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban  
2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló  
2008. évi VI. törvény módosítása

94. §  A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 
20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény 4.  § (4)  bekezdésében  
az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg lép.

54. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának 
kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény módosítása

95. §  Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló  
2009. évi XXXII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

55. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

96. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 23.  § (3)  bekezdés 
d)  pontjában az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért felelős miniszter és 
a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

56. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

97. § (1) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló  
2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„c) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, 
információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési célból, 
megbízhatósági vizsgálat, illetve kifogástalan életvitele ellenőrzés céljából,”
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 (2) A Bnytv. 68. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„g) a Nemzeti Információs Központ elemzés-értékelés, hírigény teljesítése, valamint az utasadatok kockázatelemzése 
céljából,”

 (3) A Bnytv. 68. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„g) a  Nemzeti Információs Központ a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A.  §  
(2), (4) és (8) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása céljából,”

98. §  A Bnytv. 68/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha)
„a) a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, vagy az  arra törvényben kijelölt 
nemzetbiztonsági szolgálat a kifogástalan életvitel ellenőrzése céljából,”
(közvetlen hozzáféréssel adatokat kíván átvenni a bűnügyi nyilvántartási rendszerből, és az a személy, akire az adatkérés 
vonatkozik, magyar állampolgár, a  bűnügyi nyilvántartó szerv biztosítja az  érintett személyazonosító adatainak 
elektronikus úton történő összehasonlítását a tagállami ítéletek nyilvántartásában kezelt adatokkal.)

99. §  A Bnytv. 76/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha)
„a) a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, vagy az  arra törvényben kijelölt 
nemzetbiztonsági szolgálat a kifogástalan életvitel ellenőrzése céljából,”
(közvetlen hozzáféréssel adatokat kíván átvenni a bűnügyi nyilvántartási rendszerből, és a 76/E. § alapján annak tényéről 
kap tájékoztatást, hogy az érintett szerepel a tagállami ítéletek nyilvántartásában, kérheti, hogy a bűnügyi nyilvántartó 
szerv a 76/B. §-ban meghatározottak szerint intézkedjen a megfeleltetési eljárás lefolytatása érdekében.)

57. A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság 
között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló  
2009. évi CV. törvény módosítása

100. §  A Magyar Köztársaság, az  Osztrák Köztársaság, a  Bolgár Köztársaság, Románia és a  Török Köztársaság között 
a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CV. törvény 4. § (4) bekezdésében 
a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért 
felelős miniszter” szöveg lép.

58. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

101. §  A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
a) 6.  § (1)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
b) 31.  § (7)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.

59. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

102. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4.  § (1)  bekezdés l)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult)
„l) a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója,”
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103. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8.  § (5)  bekezdésében a „miniszterelnök a” szövegrész 
helyébe a „miniszterelnök, a miniszterelnök politikai igazgatója, a” szöveg lép.

60. A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX. törvény módosítása

104. §  A Magyar Köztársaság és az  Indiai Köztársaság között a  szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2010. évi XXIX. törvény 4. § (4) bekezdésében az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, valamint a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

61. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

105. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi  
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) a következő 40. és 41. §-sal egészül ki:
„40. § (1) A miniszterelnök politikai igazgatójának alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 15,6-szorosa.
(2) A miniszterelnök politikai igazgatója illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A miniszterelnök politikai igazgatójának vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) A  miniszterelnök politikai igazgatójának alapilletményét a  miniszterelnök át nem ruházható hatáskörében 
legfeljebb 20%-kal csökkentheti.
41. § A miniszterelnök a miniszterelnök politikai igazgatója részére az e törvényben meghatározott javadalmazásra 
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg a  39/A.  §-ban foglaltak alapján azzal,  
hogy a  személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a  bármely miniszter részére a  39/A.  § (3)  bekezdése 
alapján megállapítható személyi illetmény havi legnagyobb összegét.”

106. §  A Ksztv.
a) 1. § (1) bekezdésében a „Kormány tagjaira” szövegrész helyébe a „Kormány tagjaira, a miniszterelnök politikai 

igazgatójára” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „szabályzata a szerv” szövegrész helyébe a „szabályzata – ha törvény 

eltérően nem rendelkezik – a szerv” szöveg,
c) 7.  § (7)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek vagy a  miniszterelnök politikai 

igazgatójának” szöveg, a „39/A. §” szövegrész helyébe a „39/A. § vagy a 41. §” szöveg,
d) 13.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „miniszter” szövegrész helyébe 

a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,
e) 13. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” 

szöveg,
f ) 14.  § (1)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe az  „A miniszter, a  miniszterelnök politikai 

igazgatója” szöveg,
g) 39/A. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrészek helyébe az „a bármely miniszter” szöveg,
h) 51.  § (5)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó államtitkár” szövegrész helyébe  

az „Az államtitkár” szöveg
lép.

107. §  Hatályát veszti a Ksztv. 51. § (1)–(4) bekezdése.

62. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

108. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 76. § (2) bekezdés i) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A NAV bűnüldözési célú adatkezelési rendszereiben szereplő adatokról az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, törvényben 
meghatározott feladataik teljesítése érdekében, a cél megjelölésével adatszolgáltatást kérhet:]
„i) a Nemzeti Információs Központ elemzés-értékelés, hírigény teljesítése, valamint az utasadatok kockázatelemzése 
céljából.”
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103. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 8.  § (5)  bekezdésében a „miniszterelnök a” szövegrész 
helyébe a „miniszterelnök, a miniszterelnök politikai igazgatója, a” szöveg lép.

60. A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2010. évi XXIX. törvény módosítása

104. §  A Magyar Köztársaság és az  Indiai Köztársaság között a  szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2010. évi XXIX. törvény 4. § (4) bekezdésében az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a szociálpolitikáért felelős miniszter, valamint a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

61. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

105. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi  
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) a következő 40. és 41. §-sal egészül ki:
„40. § (1) A miniszterelnök politikai igazgatójának alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 15,6-szorosa.
(2) A miniszterelnök politikai igazgatója illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A miniszterelnök politikai igazgatójának vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
(4) A  miniszterelnök politikai igazgatójának alapilletményét a  miniszterelnök át nem ruházható hatáskörében 
legfeljebb 20%-kal csökkentheti.
41. § A miniszterelnök a miniszterelnök politikai igazgatója részére az e törvényben meghatározott javadalmazásra 
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg a  39/A.  §-ban foglaltak alapján azzal,  
hogy a  személyi illetmény havi összege nem haladhatja meg a  bármely miniszter részére a  39/A.  § (3)  bekezdése 
alapján megállapítható személyi illetmény havi legnagyobb összegét.”

106. §  A Ksztv.
a) 1. § (1) bekezdésében a „Kormány tagjaira” szövegrész helyébe a „Kormány tagjaira, a miniszterelnök politikai 

igazgatójára” szöveg,
b) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „szabályzata a szerv” szövegrész helyébe a „szabályzata – ha törvény 

eltérően nem rendelkezik – a szerv” szöveg,
c) 7.  § (7)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek vagy a  miniszterelnök politikai 

igazgatójának” szöveg, a „39/A. §” szövegrész helyébe a „39/A. § vagy a 41. §” szöveg,
d) 13.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „miniszter” szövegrész helyébe 

a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,
e) 13. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” 

szöveg,
f ) 14.  § (1)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe az  „A miniszter, a  miniszterelnök politikai 

igazgatója” szöveg,
g) 39/A. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrészek helyébe az „a bármely miniszter” szöveg,
h) 51.  § (5)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó államtitkár” szövegrész helyébe  

az „Az államtitkár” szöveg
lép.

107. §  Hatályát veszti a Ksztv. 51. § (1)–(4) bekezdése.

62. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

108. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 76. § (2) bekezdés i) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A NAV bűnüldözési célú adatkezelési rendszereiben szereplő adatokról az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, törvényben 
meghatározott feladataik teljesítése érdekében, a cél megjelölésével adatszolgáltatást kérhet:]
„i) a Nemzeti Információs Központ elemzés-értékelés, hírigény teljesítése, valamint az utasadatok kockázatelemzése 
céljából.”
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63. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

109. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a) 103.  § (3)  bekezdésében az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a  miniszterelnök 

politikai igazgatója” szöveg,
b) 118.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a kormány tagja” szövegrész helyébe az  „a Kormány tagja, 

a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg
lép.

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

110. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 5.  § (5)  bekezdésében az „a Kormány tagja” szövegrész 
helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

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

111. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
40.  § (2)  bekezdésében az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a  miniszterelnök politikai 
igazgatója” szöveg lép.

66. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

112. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  
2011. évi CXIII. törvény
a) 52.  § (2)  bekezdésében a  „közigazgatási államtitkára, honvédelmi államtitkára, helyettes államtitkára,” 

szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára” szöveg,
b) 66/A.  § a)  pontjában az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg,
c) 66/A.  § b)  pontjában az  „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „A köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

113. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (1a) és (3) bekezdése.

67. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

114. §  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
a) 51.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

felelős miniszter” szöveg,
b) 51.  § (4)  bekezdés záró szövegrészében az  „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „A köznevelésért felelős miniszter” szöveg
lép.

68. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

115. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  
2011. évi CXXXII. törvény 4.  §-ában az  „a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az  „a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter vagy – ha a  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott 
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rendelete így rendelkezik – a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján” 
szöveg lép.

116. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  
2011. évi CXXXII. törvény
a) 9/B. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében és 36. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
b) 42.  §-ában az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért felelős miniszter” 

szöveg
lép.

69. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

117. §  A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény 5.  § (6)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

70. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

118. §  A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkktv.) 18. § (2a) bekezdésének e) pontjában az „az agrár-vidékfejlesztésért felelős” 
szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

119. §  Hatályát veszti az  Mkktv. 16.  § (2)  bekezdésében a „szakmai javaslata alapján az  agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszter” szövegrész.

71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

120. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 25.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

72. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

121. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a) 3.  § (9a)  bekezdés záró szövegrészében, 4.  § 4.  pontjában, 5.  § (7)  bekezdésében, 6.  § (7)  bekezdésében, 

9.  § (9)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében,  
23.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, 27.  § (3)  bekezdésében, 31.  § (3)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 47.  § (11)  bekezdésében, 54.  § (4)  bekezdésében, 57.  § (6)  bekezdésében,  
61. § (4a) bekezdésében, 62. § (14) bekezdésében, 63/K. § (1) bekezdésében, 68. § (1) és (2) bekezdésében, 
45. alcím címében, 77. § (3) bekezdésében, 77. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 80. § (2) bekezdésében, 
84.  § (7)  bekezdésében, 84.  § (9a)  bekezdésében, 88.  § (7)  bekezdésében, 90.  § (1) és (3)  bekezdésében,  
90. § (5)–(7) bekezdésében, 92. § (6), (8) és (10) bekezdésében, 93. §-ában, 93/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 
93/A.  § (2)  bekezdésében, 93/B.  § (3)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, 93/C.  § (4)  bekezdésében, 
93/D.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 94.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 94.  § (2a)  bekezdésében, 
94.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 94.  § (4e)  bekezdés a)  pontjában, 97.  § (10)  bekezdésében,  
99/K.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg,

b) 6.  § (1a)  bekezdésében, 9.  § (8)  bekezdésében, 26.  § (2)  bekezdésében, 57.  § (5)  bekezdésében,  
75.  § (1)  bekezdésében, 90.  § (4) és (9)  bekezdésében, 94.  § (4)  bekezdés n)  pontjában, 99/K.  § 
(4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az  „a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg,
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rendelete így rendelkezik – a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján” 
szöveg lép.

116. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  
2011. évi CXXXII. törvény
a) 9/B. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében és 36. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 

szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
b) 42.  §-ában az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért felelős miniszter” 

szöveg
lép.

69. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

117. §  A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény 5.  § (6)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

70. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

118. §  A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkktv.) 18. § (2a) bekezdésének e) pontjában az „az agrár-vidékfejlesztésért felelős” 
szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

119. §  Hatályát veszti az  Mkktv. 16.  § (2)  bekezdésében a „szakmai javaslata alapján az  agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszter” szövegrész.

71. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

120. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 25.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

72. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

121. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a) 3.  § (9a)  bekezdés záró szövegrészében, 4.  § 4.  pontjában, 5.  § (7)  bekezdésében, 6.  § (7)  bekezdésében, 

9.  § (9)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében,  
23.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, 27.  § (3)  bekezdésében, 31.  § (3)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés 
c)  pontjában, 47.  § (11)  bekezdésében, 54.  § (4)  bekezdésében, 57.  § (6)  bekezdésében,  
61. § (4a) bekezdésében, 62. § (14) bekezdésében, 63/K. § (1) bekezdésében, 68. § (1) és (2) bekezdésében, 
45. alcím címében, 77. § (3) bekezdésében, 77. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 80. § (2) bekezdésében, 
84.  § (7)  bekezdésében, 84.  § (9a)  bekezdésében, 88.  § (7)  bekezdésében, 90.  § (1) és (3)  bekezdésében,  
90. § (5)–(7) bekezdésében, 92. § (6), (8) és (10) bekezdésében, 93. §-ában, 93/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 
93/A.  § (2)  bekezdésében, 93/B.  § (3)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, 93/C.  § (4)  bekezdésében, 
93/D.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 94.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 94.  § (2a)  bekezdésében, 
94.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában, 94.  § (4e)  bekezdés a)  pontjában, 97.  § (10)  bekezdésében,  
99/K.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg,

b) 6.  § (1a)  bekezdésében, 9.  § (8)  bekezdésében, 26.  § (2)  bekezdésében, 57.  § (5)  bekezdésében,  
75.  § (1)  bekezdésében, 90.  § (4) és (9)  bekezdésében, 94.  § (4)  bekezdés n)  pontjában, 99/K.  § 
(4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az  „a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg,
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c) 7.  § (4)  bekezdésében, 26.  § (6)  bekezdésében, 58.  § (2)  bekezdésében, 63/K.  § (2)–(3)  bekezdésében, 
77.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 77.  § (3), (5a) és (6)  bekezdésében, 78.  § (1)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 78.  § (2), (3) és (8)  bekezdésében, 78.  § (10)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
78. § (11) és (12) bekezdésében, 46. alcím címében, 79. § (1) bekezdésében, 80. § (1) és (1a) bekezdésében, 
84.  § (9a)  bekezdésében, 87.  § (1)  bekezdésében, 93/A.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 93/D.  § 
(1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 93/D.  § (3)  bekezdésében, 94.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében  
az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A köznevelésért felelős miniszter” szöveg,

d) 9. § (9a) bekezdésében, 63/A. § (6) bekezdésében, 63/B. § (1) bekezdés e) pontjában, 74. § (3) bekezdésében, 
77.  § (7)  bekezdés a)  pontjában és (8)  bekezdés e)  pontjában, 80.  § (9)  bekezdésében, 99/K.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 
miniszternek” szöveg,

e) 31.  § (2)  bekezdés e)  pontjában, 33.  § (1)  bekezdésében, 88.  § (6)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszterrel” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg,

f ) 33. § (5) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszternél” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszternél” szöveg,

g) 63/H.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az oktatásért felelős minisztérium” szövegrész helyébe  
az „a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

h) 75. § (1) bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „A köznevelésért felelős 
miniszternek” szöveg,

i) 77.  § (1) és (4)  bekezdésében, 78.  § (9)  bekezdésében az  „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek 
helyébe az „A köznevelésért felelős miniszter” szöveg,

j) 90. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős minisztertől” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
minisztertől” szöveg

lép.

73. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény módosítása

122. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény
a) 21/C.  § (1)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
b) 25.  § (1)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
c) 28.  § (3), (5) és (6)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.

74. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

123. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés e)  pontja alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a  vagyonkezelő alapítvány és 
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonellenőre.”

124. §  Az Áht.
a) 45/A.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

a „nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszter” szöveg,
b) 45/B.  § (8)  bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszternek” szövegrész helyébe a „költségvetés 

makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszternek” szöveg,
c) 48/B.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az  „a Kormány tagja, 

a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,
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d) 48/B.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon 
vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az  állam csatlakozott” szövegrész helyébe az  „az állam által alapított 
vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint azon 
vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az  állam 
csatlakozott” szöveg,

e) 111.  § (16)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 
makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg

lép.

75. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

125. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. FEJEZET
KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETI IGAZGATÁS
A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv és a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter

26. § (1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője
a) összehangolja, koordinálja a közigazgatás szervek személyzeti tevékenységét,
b) kidolgozza a közigazgatási személyzetpolitika irányait és elveit és gondoskodik azok megvalósításáról.
(2) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője módszertani koordinációs feladatkörében 
támogatást nyújt a  közszolgálatra vonatkozó szabályozás egységes alkalmazásának elősegítésére, a  feladatok 
végrehajtásának összehangolására.
(3) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője statisztikai célú adatgyűjtést végezhet, 
adatszolgáltatást kérhet a  közigazgatási szervtől a  kormányzati személyzetpolitika összehangolásának biztosítása 
érdekében.
(4) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ellenőrzi – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok közreműködésével – a  kormányzati szolgálati és a  közszolgálati jogviszonyra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtását.
(5) A közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter felel az egységes alapokon megvalósuló személyügyi 
nyilvántartás és integrált emberierőforrás-gazdálkodási rendszer működéséért a minisztériumokban.
(6) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter képviseli a  Kormányt 
a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumban.
(7) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki a  Közszolgálati 
Döntőbizottság elnökét és helyettesét, valamint tagjait.
(8) A  személyügyi központ vezetője irányítja a  kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban állók 
képzését, továbbképzését, átképzését, ellátja a közigazgatási vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat.
(9) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el az  e  törvényben 
a közszolgálati ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
27. § A személyügyi központ ellátja a 45. §-ban meghatározott pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat, valamint 
kezeli a toborzási adatbázist.
28.  § Az  e  törvény hatálya alá tartozó, államigazgatási szervnél kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló személy a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti Magyar Kormánytisztviselői Kar  
tagjává válik.”

126. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) Ha törvény az  e  törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt 
az  államigazgatási szerv kormánytisztviselői tekintetében, kormányzati szolgálati jogviszony azzal létesíthető,  
aki tudomásul veszi, hogy kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását  
az arra törvényben kijelölt szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”
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d) 48/B.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon 
vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az  állam csatlakozott” szövegrész helyébe az  „az állam által alapított 
vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint azon 
vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az  állam 
csatlakozott” szöveg,

e) 111.  § (16)  bekezdésében a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés 
makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg

lép.

75. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

125. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. FEJEZET
KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETI IGAZGATÁS
A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv és a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter

26. § (1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője
a) összehangolja, koordinálja a közigazgatás szervek személyzeti tevékenységét,
b) kidolgozza a közigazgatási személyzetpolitika irányait és elveit és gondoskodik azok megvalósításáról.
(2) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője módszertani koordinációs feladatkörében 
támogatást nyújt a  közszolgálatra vonatkozó szabályozás egységes alkalmazásának elősegítésére, a  feladatok 
végrehajtásának összehangolására.
(3) A  kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője statisztikai célú adatgyűjtést végezhet, 
adatszolgáltatást kérhet a  közigazgatási szervtől a  kormányzati személyzetpolitika összehangolásának biztosítása 
érdekében.
(4) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ellenőrzi – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok közreműködésével – a  kormányzati szolgálati és a  közszolgálati jogviszonyra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtását.
(5) A közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter felel az egységes alapokon megvalósuló személyügyi 
nyilvántartás és integrált emberierőforrás-gazdálkodási rendszer működéséért a minisztériumokban.
(6) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter képviseli a  Kormányt 
a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumban.
(7) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki a  Közszolgálati 
Döntőbizottság elnökét és helyettesét, valamint tagjait.
(8) A  személyügyi központ vezetője irányítja a  kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban állók 
képzését, továbbképzését, átképzését, ellátja a közigazgatási vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat.
(9) A  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el az  e  törvényben 
a közszolgálati ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
27. § A személyügyi központ ellátja a 45. §-ban meghatározott pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat, valamint 
kezeli a toborzási adatbázist.
28.  § Az  e  törvény hatálya alá tartozó, államigazgatási szervnél kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló személy a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti Magyar Kormánytisztviselői Kar  
tagjává válik.”

126. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) Ha törvény az  e  törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt 
az  államigazgatási szerv kormánytisztviselői tekintetében, kormányzati szolgálati jogviszony azzal létesíthető,  
aki tudomásul veszi, hogy kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását  
az arra törvényben kijelölt szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”
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127. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 8. § (9) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(3) bekezdésben” szöveg,
b) 130.  § (7) és (8)  bekezdésében, a  181.  § (2)  bekezdésében a „közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „személyügyi központ vezetője” szöveg,
c) 182. § (5) bekezdés c) pontjában a „felügyeletét ellátó közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter 

és az általa” szövegrész helyébe a „vezetője által” szöveg
lép.

128. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 8.  § (1)  bekezdésében az  „A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 

a közbeszerzések felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős és az azt támogató foglalkoztatottak 
munkaszerződés keretében történő alkalmazását engedélyezheti.” szövegrész,

b) 8. § (4) bekezdése.

76. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló  
2011. évi CCII. törvény módosítása

129. §  A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
9. § (2) bekezdés
a) a) pontjában a „külpolitikáért felelős miniszter,” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter, valamint 

a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter,” szöveg,
b) b)  pontjában a  „külpolitikáért felelős miniszter és” szövegrész helyébe a  „külpolitikáért felelős miniszter, 

továbbá a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter, valamint” 
szöveg

lép.

77. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

130. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a) 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 103.  § (1a)  bekezdésében az „az iskolai rendszerű köznevelési oktatás irányítási felelőssége körében eljáró 

oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg
lép.

131. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (2) bekezdése.

78. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

132. §  A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
a) 14.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért 

felelős miniszter” szöveg,
b) 14.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a „külgazdasági ügyekért és a  külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a „külgazdasági ügyekért és a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a kulturális diplomáciáért és 
a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter” szöveg

lép.
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79. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény módosítása

133. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Rendőrségről szóló törvényben, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben felsorolt 
szabálysértés miatt nem vonható felelősségre a  megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha jogszabályban 
meghatározott feladata ellátása során követi el a szabálysértést.”

134. §  A Szabstv. 157. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyazonosító adatok nyilvántartásából és a  szabálysértési nyilvántartásokból törvényben meghatározott 
feladataik ellátása céljából közvetlen hozzáféréssel a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét 
jogosult átvenni)
„f ) a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetbiztonsági ellenőrzés, belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzés, 
kifogástalan életvitel ellenőrzés, illetve megbízhatósági vizsgálat lefolytatása céljából, valamint”

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

135. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 15. alcíme a  következő 41/A.  §-sal 
egészül ki:
„41/A. § (1) Ha a miniszterelnök politikai igazgatója képviselői megbízatással rendelkezik,
a) a  39.  § (1)  bekezdése szerinti tanácskozási joggal rendelkező személyként részt vehet és felszólalhat 
az Országgyűlés ülésén, valamint
b) – ha a tárgyalt napirendi pont a Kormány vagy a Kormány tagja feladatkörét érinti – meghívottként tanácskozási 
joggal részt vehet a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság ülésén.
(2) A miniszterelnök politikai igazgatója nem kötelezhető a 39. § (4) bekezdése szerint az Országgyűlés ülésén való 
megjelenésre.
(3) A  miniszterelnök politikai igazgatója az  (1)  bekezdés szerinti esetekben az  ülések lefolytatásával kapcsolatos 
házszabályi rendelkezések tekintetében a Kormány képviselőjének minősül.”

136. § (1) Az Ogytv. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  interpelláció vagy kérdés az  egész Kormány működését érinti, a  miniszterelnök személyesen vagy  
– a  (3a)  bekezdésben meghatározott esetben – a  miniszterelnök politikai igazgatója útján válaszol.  
Ha az interpelláció vagy kérdés több minisztert érint vagy az érintett miniszter személye kérdéses, a miniszterelnök 
jelöli ki a  válaszadó minisztert vagy – a  (3a)  bekezdésben meghatározott esetben – a  miniszterelnök politikai 
igazgatóját.”

 (2) Az Ogytv. 42. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  miniszterelnök az  egész Kormány működését érintő, továbbá azon interpelláció vagy kérdés 
megválaszolására, amely több minisztert érint, vagy amely esetében az  érintett miniszter személye kérdéses, 
a miniszterelnök politikai igazgatóját is kijelölheti, ha a miniszterelnök politikai igazgatója képviselői megbízatással 
rendelkezik.”

137. §  Az Ogytv.
a) 10.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 10.  § (2)  bekezdés f )  pontjában és 19.  § (1)  bekezdés i)  pontjában 

a „miniszterré” szövegrész helyébe a „miniszterré, a miniszterelnök politikai igazgatójává” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdésében a „Kormány tagja” szövegrész helyébe a „Kormány tagja, a  miniszterelnök politikai 

igazgatója” szöveg,
c) 80. § (2) bekezdésében és 97. § (3) bekezdésében a „miniszteri, államtitkári” szövegrész helyébe a „miniszteri, 

a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkári” szöveg,
d) 80. § (3) bekezdésében a „miniszter, államtitkár” szövegrész helyébe az „a miniszter, a miniszterelnök politikai 

igazgatója, az államtitkár” szöveg,
e) 106. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” 

szöveg
lép.
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79. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény módosítása

133. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Rendőrségről szóló törvényben, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben felsorolt 
szabálysértés miatt nem vonható felelősségre a  megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha jogszabályban 
meghatározott feladata ellátása során követi el a szabálysértést.”

134. §  A Szabstv. 157. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyazonosító adatok nyilvántartásából és a  szabálysértési nyilvántartásokból törvényben meghatározott 
feladataik ellátása céljából közvetlen hozzáféréssel a szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét 
jogosult átvenni)
„f ) a nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetbiztonsági ellenőrzés, belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzés, 
kifogástalan életvitel ellenőrzés, illetve megbízhatósági vizsgálat lefolytatása céljából, valamint”

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

135. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 15. alcíme a  következő 41/A.  §-sal 
egészül ki:
„41/A. § (1) Ha a miniszterelnök politikai igazgatója képviselői megbízatással rendelkezik,
a) a  39.  § (1)  bekezdése szerinti tanácskozási joggal rendelkező személyként részt vehet és felszólalhat 
az Országgyűlés ülésén, valamint
b) – ha a tárgyalt napirendi pont a Kormány vagy a Kormány tagja feladatkörét érinti – meghívottként tanácskozási 
joggal részt vehet a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bizottság ülésén.
(2) A miniszterelnök politikai igazgatója nem kötelezhető a 39. § (4) bekezdése szerint az Országgyűlés ülésén való 
megjelenésre.
(3) A  miniszterelnök politikai igazgatója az  (1)  bekezdés szerinti esetekben az  ülések lefolytatásával kapcsolatos 
házszabályi rendelkezések tekintetében a Kormány képviselőjének minősül.”

136. § (1) Az Ogytv. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  interpelláció vagy kérdés az  egész Kormány működését érinti, a  miniszterelnök személyesen vagy  
– a  (3a)  bekezdésben meghatározott esetben – a  miniszterelnök politikai igazgatója útján válaszol.  
Ha az interpelláció vagy kérdés több minisztert érint vagy az érintett miniszter személye kérdéses, a miniszterelnök 
jelöli ki a  válaszadó minisztert vagy – a  (3a)  bekezdésben meghatározott esetben – a  miniszterelnök politikai 
igazgatóját.”

 (2) Az Ogytv. 42. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  miniszterelnök az  egész Kormány működését érintő, továbbá azon interpelláció vagy kérdés 
megválaszolására, amely több minisztert érint, vagy amely esetében az  érintett miniszter személye kérdéses, 
a miniszterelnök politikai igazgatóját is kijelölheti, ha a miniszterelnök politikai igazgatója képviselői megbízatással 
rendelkezik.”

137. §  Az Ogytv.
a) 10.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 10.  § (2)  bekezdés f )  pontjában és 19.  § (1)  bekezdés i)  pontjában 

a „miniszterré” szövegrész helyébe a „miniszterré, a miniszterelnök politikai igazgatójává” szöveg,
b) 17.  § (2)  bekezdésében a „Kormány tagja” szövegrész helyébe a „Kormány tagja, a  miniszterelnök politikai 

igazgatója” szöveg,
c) 80. § (2) bekezdésében és 97. § (3) bekezdésében a „miniszteri, államtitkári” szövegrész helyébe a „miniszteri, 

a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkári” szöveg,
d) 80. § (3) bekezdésében a „miniszter, államtitkár” szövegrész helyébe az „a miniszter, a miniszterelnök politikai 

igazgatója, az államtitkár” szöveg,
e) 106. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” 

szöveg
lép.
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81. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása

138. §  Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 6. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

82. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

139. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25.  § a), b) és h)  pontjában az „az oktatásért 
felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

83. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

140. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: SIS tv.) 19. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A SIS II-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik)
„e) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A.  §-ában meghatározott feladatkörök 
végrehajtására kijelölt nemzetbiztonsági szolgálat, alaptevékenységi feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően,”

141. §  A SIS tv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A SIS-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik
a) a büntetőügyben eljáró bíróság és ügyészség a figyelmeztető jelzések teljes körét érintően,
b) a rendőrség nyomozóhatósági, közbiztonságvédelmi, körözési és határrendészeti feladatai ellátásához, valamint 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági és vámellenőrzési feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően,
c) a  rendőrség terrorizmust elhárító szerve törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési, valamint 
jogszabályban meghatározott szakhatósági feladatainak ellátásához a figyelmeztető jelzések teljes körét érintően,
d) a  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve törvényben meghatározott 
bűnmegelőzési, illetve bűnfelderítési feladatainak ellátásához a figyelmeztető jelzések teljes körét érintően,
e) az  idegenrendészeti szerv az  idegenrendészeti hatósági, menekültügyi hatósági, valamint vízumhatósági és 
útlevélhatósági feladatai ellátása céljából a figyelmeztető jelzések teljes körét érintően,
f ) a konzuli szolgálat a vízumhatósági feladatai ellátása céljából a figyelmeztető jelzések teljes körét érintően,
g) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgársági eljárás lefolytatása, vagy az állampolgársági eljárás 
feltételeinek megállapítása céljából, a figyelmeztető jelzések teljes körét érintően,
h) a  rendőrség a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény szerinti engedélyek kiadásával összefüggő eljárás 
lefolytatása céljából az  európai vagy nemzetközi elfogatóparancsra, rejtett vagy célzott ellenőrzésre, valamint 
a  lefoglalandó vagy büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználandó lőfegyverre vonatkozóan kiadott 
figyelmeztető jelzéseket érintően,
i) a  jármű forgalomba helyezésével kapcsolatos, a  származás-ellenőrzési eljárásban, valamint az  ideiglenes 
rendszámtábla kiadására irányuló eljárásban a  közlekedési igazgatási hatáskörben eljáró szerv, valamint a  közúti 
közlekedési nyilvántartó szerv, továbbá e szerv a forgalomba helyezési eljárást megelőzően elvégzendő származás-
ellenőrzési eljárás keretében a  következő, lefoglalás vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás 
céljából keresett tárgyakra vonatkozó adatot érintően:
ia) gépjármű, függetlenül a meghajtórendszerétől,
ib) a 750 kg-ot meghaladó saját tömegű pótkocsi, illetve lakókocsi,
ic) a gépjármű forgalmi engedélye,
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id) a gépjármű hatósági jelzése, valamint
ie) a gépjármű azonosítható alkotóelmei,
j) a  hajózási hatóság, illetve a  légiközlekedési hatóság a  hajók, illetve a  légi járművek lajstromba vételével 
kapcsolatos eljárás lefolytatásához a  hajókra, hajómotorokra, légi járművekre, légijármű-motorokra vonatkozó 
adatokhoz,
k) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A.  §-ában meghatározott feladatkörök 
végrehajtására kijelölt nemzetbiztonsági szolgálat, alaptevékenységi feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően,
l) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5.  §-ában meghatározott feladatkör 
végrehajtására kijelölt nemzetbiztonsági szolgálat, alaptevékenységi feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott hatóságok a  SIS rendszerben tárolt adatokat kizárólag a  jogszabályban 
meghatározott feladataik ellátása érdekében használhatják fel, az  (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2018/1862 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szabályaival összhangban.”

84. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

142. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/A.  § (3)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

85. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

143. §  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 
2012. évi CLXXXVIII. törvény
a) 4.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg,
b) 13. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

86. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott  
2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

144. §  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti 
Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4.  § (5)  bekezdésében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

87. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

145. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontjában 
az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

88. A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló 2013. évi XXXII. törvény módosítása

146. §  A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről 
szóló 2013. évi XXXII. törvény 4.  § (2)  bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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id) a gépjármű hatósági jelzése, valamint
ie) a gépjármű azonosítható alkotóelmei,
j) a  hajózási hatóság, illetve a  légiközlekedési hatóság a  hajók, illetve a  légi járművek lajstromba vételével 
kapcsolatos eljárás lefolytatásához a  hajókra, hajómotorokra, légi járművekre, légijármű-motorokra vonatkozó 
adatokhoz,
k) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8/A.  §-ában meghatározott feladatkörök 
végrehajtására kijelölt nemzetbiztonsági szolgálat, alaptevékenységi feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően,
l) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5.  §-ában meghatározott feladatkör 
végrehajtására kijelölt nemzetbiztonsági szolgálat, alaptevékenységi feladatai ellátásához a  figyelmeztető jelzések 
teljes körét érintően.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott hatóságok a  SIS rendszerben tárolt adatokat kizárólag a  jogszabályban 
meghatározott feladataik ellátása érdekében használhatják fel, az  (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2018/1862 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szabályaival összhangban.”

84. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

142. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/A.  § (3)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

85. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

143. §  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 
2012. évi CLXXXVIII. törvény
a) 4.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg,
b) 13. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

86. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott  
2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

144. §  A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti 
Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4.  § (5)  bekezdésében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

87. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

145. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontjában 
az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

88. A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló 2013. évi XXXII. törvény módosítása

146. §  A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről 
szóló 2013. évi XXXII. törvény 4.  § (2)  bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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89. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

147. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 55. § (2) bekezdésében az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe 
az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

90. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló  
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

148. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi  
LXXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásból közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni)
„i) a Nemzeti Információs Központ az utasadatok kockázatelemzése, elemzés-értékelés, valamint hírigény teljesítése 
céljából,”

91. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

149. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény 434.  § (6)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe  
az „a köznevelésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

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

150. §  A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 11.  § (2)  bekezdésében az „a Kormány tagja” 
szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

93. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

151. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (2) bekezdés l) pontjában 
a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős” 
szöveg lép.

94. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló  
2014. évi XC. törvény módosítása

152. §  A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a  nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi  
XC. törvény 12.  §-ában az  „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 
miniszterrel és a felsőoktatásért felelős miniszterrel” szöveg lép.

95. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény módosítása

153. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 33. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szolgálati viszony azzal az  önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárral létesíthető,)
„f ) – olyan szerv esetében, ahol törvény lehetővé teszi, hogy az ott foglalkoztatott szolgálati feladatainak törvényes 
ellátását megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizzék – aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt 
szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon –  
az arra törvényben kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,”
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154. §  A Hszt. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (4) bekezdésben írt feltételek ellenőrzését
a) a saját állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal,
c) a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv irányításáért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi szerv esetében a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv
[az a)–c) pont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kifogástalan életvitelt ellenőrző szerv] végzi.”

155. §  A Hszt. 287/C. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha törvény lehetővé teszi, hogy a rendvédelmi szerv munkavállalója esetében a feladatainak törvényes ellátását 
az arra törvényben kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, munkaviszony 
azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, hogy munkaviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását  
az arra törvényben kijelölt szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”

156. §  A Hszt. a következő 336/A. §-sal egészül ki:
„336/A.  § (1) A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter előzetes jóváhagyásával a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója át nem ruházható hatáskörében, illetve a  polgári nemzetbiztonsági 
szolgálat főigazgatója és helyettese esetében a miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya 
tagjának az  e  törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, személyi illetményt 
állapíthat meg.
(2) A  személyi illetményt egy összegben kell megállapítani és visszavonásig érvényes. A  visszavonást 
követően a  polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagját az  e  törvényben meghatározott 
illetményrendszerre vonatkozó szabályok szerint, az  általa betöltött beosztás alapján kell besorolni és illetményét 
megállapítani.
(3) A személyi illetményben részesülők illetményét évente – január 31-ig – felül kell vizsgálni.
(4) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
(5) Visszavonás nélkül is megszűnik a  személyi illetmény, ha a  polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos 
állománya tagjának besorolása szerinti illetményének összege eléri a  személyi illetmény összegét. Ebben 
az esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagját az általa betöltött beosztás alapján  
kell besorolni, és illetményét megállapítani.”

157. §  A Hszt.
a) 42. § (9) bekezdésében, valamint 43. § (2) bekezdés c) pontjában a „belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerv” szövegrész helyébe a „kifogástalan életvitelt ellenőrző szerv” szöveg,
b) 43.  § (6)  bekezdésében az „A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet” szövegrész 

helyébe az „A kifogástalan életvitelt ellenőrző szervet” szöveg,
c) 342/B.  § b)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

96. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

158. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28.  § (2)  bekezdésében az  „– az  agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszterrel egyetértésben –” szövegrésze.

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

159. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) pontjában a „gazdaságpolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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154. §  A Hszt. 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (4) bekezdésben írt feltételek ellenőrzését
a) a saját állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal,
c) a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv irányításáért felelős miniszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi szerv esetében a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv
[az a)–c) pont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kifogástalan életvitelt ellenőrző szerv] végzi.”

155. §  A Hszt. 287/C. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha törvény lehetővé teszi, hogy a rendvédelmi szerv munkavállalója esetében a feladatainak törvényes ellátását 
az arra törvényben kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, munkaviszony 
azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, hogy munkaviszonyának fennállása alatt feladatai törvényes ellátását  
az arra törvényben kijelölt szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”

156. §  A Hszt. a következő 336/A. §-sal egészül ki:
„336/A.  § (1) A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter előzetes jóváhagyásával a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója át nem ruházható hatáskörében, illetve a  polgári nemzetbiztonsági 
szolgálat főigazgatója és helyettese esetében a miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya 
tagjának az  e  törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, személyi illetményt 
állapíthat meg.
(2) A  személyi illetményt egy összegben kell megállapítani és visszavonásig érvényes. A  visszavonást 
követően a  polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagját az  e  törvényben meghatározott 
illetményrendszerre vonatkozó szabályok szerint, az  általa betöltött beosztás alapján kell besorolni és illetményét 
megállapítani.
(3) A személyi illetményben részesülők illetményét évente – január 31-ig – felül kell vizsgálni.
(4) A személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
(5) Visszavonás nélkül is megszűnik a  személyi illetmény, ha a  polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos 
állománya tagjának besorolása szerinti illetményének összege eléri a  személyi illetmény összegét. Ebben 
az esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagját az általa betöltött beosztás alapján  
kell besorolni, és illetményét megállapítani.”

157. §  A Hszt.
a) 42. § (9) bekezdésében, valamint 43. § (2) bekezdés c) pontjában a „belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerv” szövegrész helyébe a „kifogástalan életvitelt ellenőrző szerv” szöveg,
b) 43.  § (6)  bekezdésében az „A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet” szövegrész 

helyébe az „A kifogástalan életvitelt ellenőrző szervet” szöveg,
c) 342/B.  § b)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

96. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

158. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28.  § (2)  bekezdésében az  „– az  agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszterrel egyetértésben –” szövegrésze.

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

159. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) pontjában a „gazdaságpolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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98. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

160. §  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 7. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

99. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

161. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi  
XXXIII. törvény 2.  § 4a.  pontjában a „miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által 
vezetett vagy a  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörében kiadott rendeletében kijelölt, a  miniszter feladatainak 
ellátását segítő minisztérium” szöveg lép.

100. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

162. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jövedéki jogsértés miatt nem alkalmazhatóak az e Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények törvényben 
meghatározott megbízhatósági vizsgálatot lefolytató személlyel szemben, ha a  jogsértést meghatározott feladata 
ellátása során, ügyész előzetes jóváhagyásával követi el.”

101. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

163. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszolgtv.)  
3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Külképviselet)
„e) Magyarország kulturális intézeteként”
(működhet)

164. §  A Külszolgtv. 5. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
[A külképviselet irányítását a külpolitikáért felelős miniszter, vezetését]
„e) a kulturális intézet igazgatója”
[(a továbbiakban együtt: külképviselet-vezető) látja el.]

165. §  A Külszolgtv. 11.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  Külszolgtv. 11.  §-a a  következő  
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  kihelyezésre kerülő személy – alapvető európai uniós elemeket is tartalmazó – külügyi felkészítését 
a  külpolitikáért felelős miniszter, a  részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló 
munkakörök betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter irányítja.
(1a) A  kulturális intézet igazgatója és a  kulturális intézetben tartós külszolgálatot teljesítő diplomata szakmai 
felkészítése a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter bevonásával 
történik.
(1b) Az  oktatási és kulturális feladatot ellátó diplomaták, valamint a  tudományos és technológiai feladatot ellátó 
diplomaták szakmai felkészítése és szakmai irányítása a  feladat- és hatáskörében érintett miniszter bevonásával 
történik.”

166. §  A Külszolgtv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  munkakörébe tartozó feladatai alapján kizárólag vagy elsődlegesen európai uniós kérdésekért felelős 
diplomata az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével helyezhető ki tartós 
külszolgálatra.”

167. §  A Külszolgtv. 35/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  3.  mellékletben meghatározott adatokat, valamint az  adatokban bekövetkező 
változásokat – a  változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a  kulturális intézethez tartós külszolgálatra 
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kihelyezett kormánytisztviselő, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti pályázó köteles a kulturális intézet irányítását 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszternek bejelenteni.”

168. §  A Külszolgtv. az 56. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A KULTURÁLIS INTÉZETRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

19a. A kulturális intézet jogállása, irányítása, működtetése
56/A. § (1) A kulturális intézet különleges külképviselet, amelynek elsődleges feladata
a) a magyar kultúra – ideértve a határon túli magyar kultúrát is – eredményeinek népszerűsítése,
b) a külföldi Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában való közreműködés,
c) a magyarság kulturális értékei, hagyományai és kapcsolatai ápolásának előmozdítása,
d) a  határon túli magyarok és az  anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában való közreműködés,  
a magyar nemzeti identitás megőrzésének elősegítése, és
e) a magyar nyelv és a magyarság megismertetésének elősegítése a külföldi állampolgárok körében.
(2) A  kulturális intézetek költségvetése a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében önálló címet képez. A  kulturális intézetek 
költségvetésének tervezésével, az  előirányzatok átcsoportosításával és a  beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos 
feladatokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el.
(3) Az  5.  §-tól eltérően a  kulturális intézet irányítását a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter látja el.
(4) A  kulturális intézet funkcionális működtetéséről a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter gondoskodik azzal, hogy az  informatikai rendszer üzemeltetésével, a  biztonsági, 
biztonságtechnikai és titkos ügykezelési tevékenységgel, valamint az  ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok ellátását a külpolitikáért felelős miniszter útján biztosítja.
(5) A  kulturális intézet szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a  külképviselet-vezető javaslatára 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter normatív utasításban adja ki.
(6) A  kulturális intézet kulturális, oktatási és tudományos tevékenysége körében a  fogadó ország előzetes 
hozzájárulása – amennyiben arra szükség van –, és a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter előzetes engedélye alapján, a hozzájárulásban, illetve az engedélyben meghatározott 
keretek között vállalkozási tevékenységet folytathat. A  vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételekkel 
és kiadásokkal a  külképviselet-vezető az  előirányzatok felhasználásának általános szabályai alapján számol el 
a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
hivatali szervezetének vezetője felé.

19b. A kulturális intézetnél teljesített tartós külszolgálattal kapcsolatos egyes rendelkezések
56/B. § (1) A kulturális intézethez kihelyezett tisztségviselő esetében a 19. §-ban foglalt, áthelyezéssel kapcsolatos 
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a más külképviseletre való áthelyezés alatt a más kulturális 
intézethez történő áthelyezést kell érteni.
(2) A kulturális intézet tekintetében a 28. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A 6. §-tól, a 9. § (2) bekezdésétől és a 9/A § (2) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet vezetője
a) a  külképviselet tagjai tekintetében gondoskodik a  nemzetközi jogi normák, valamint a  fogadó állam és 
Magyarország jogszabályai és egyéb normái betartásáról és az  azoknak megfelelő külképviseleti működésről, 
továbbá azok megsértése esetén gondoskodik a  jogsértés kivizsgálásáról és megteszi a  jogkörébe tartozó egyéb 
szükséges intézkedéseket,
b) írásban – a  kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló törvénnyel 
és a  fogadó állam munkajogi szabályozásával összhangban – meghatározza a  külképviselet munkarendjét és 
a munkavégzés különleges szabályait,
c) gyakorolja a  diplomaták, valamint az  adminisztratív és technikai személyzet tekintetében a  kulturális 
diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által átruházott munkáltatói jogokat,
d) a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által átruházott 
hatáskörben munkaszerződést köt a  külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval, valamint a  külképviselet 
által foglalkoztatott házastárssal, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
e) a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által meghatározott körben 
dönt a külképviselet feladatkörébe tartozó ügyekben,
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kihelyezett kormánytisztviselő, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti pályázó köteles a kulturális intézet irányítását 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszternek bejelenteni.”

168. §  A Külszolgtv. az 56. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET
A KULTURÁLIS INTÉZETRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

19a. A kulturális intézet jogállása, irányítása, működtetése
56/A. § (1) A kulturális intézet különleges külképviselet, amelynek elsődleges feladata
a) a magyar kultúra – ideértve a határon túli magyar kultúrát is – eredményeinek népszerűsítése,
b) a külföldi Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában való közreműködés,
c) a magyarság kulturális értékei, hagyományai és kapcsolatai ápolásának előmozdítása,
d) a  határon túli magyarok és az  anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában való közreműködés,  
a magyar nemzeti identitás megőrzésének elősegítése, és
e) a magyar nyelv és a magyarság megismertetésének elősegítése a külföldi állampolgárok körében.
(2) A  kulturális intézetek költségvetése a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében önálló címet képez. A  kulturális intézetek 
költségvetésének tervezésével, az  előirányzatok átcsoportosításával és a  beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos 
feladatokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el.
(3) Az  5.  §-tól eltérően a  kulturális intézet irányítását a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter látja el.
(4) A  kulturális intézet funkcionális működtetéséről a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter gondoskodik azzal, hogy az  informatikai rendszer üzemeltetésével, a  biztonsági, 
biztonságtechnikai és titkos ügykezelési tevékenységgel, valamint az  ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok ellátását a külpolitikáért felelős miniszter útján biztosítja.
(5) A  kulturális intézet szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat a  külképviselet-vezető javaslatára 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter normatív utasításban adja ki.
(6) A  kulturális intézet kulturális, oktatási és tudományos tevékenysége körében a  fogadó ország előzetes 
hozzájárulása – amennyiben arra szükség van –, és a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter előzetes engedélye alapján, a hozzájárulásban, illetve az engedélyben meghatározott 
keretek között vállalkozási tevékenységet folytathat. A  vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételekkel 
és kiadásokkal a  külképviselet-vezető az  előirányzatok felhasználásának általános szabályai alapján számol el 
a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
hivatali szervezetének vezetője felé.

19b. A kulturális intézetnél teljesített tartós külszolgálattal kapcsolatos egyes rendelkezések
56/B. § (1) A kulturális intézethez kihelyezett tisztségviselő esetében a 19. §-ban foglalt, áthelyezéssel kapcsolatos 
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a más külképviseletre való áthelyezés alatt a más kulturális 
intézethez történő áthelyezést kell érteni.
(2) A kulturális intézet tekintetében a 28. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
(3) A 6. §-tól, a 9. § (2) bekezdésétől és a 9/A § (2) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet vezetője
a) a  külképviselet tagjai tekintetében gondoskodik a  nemzetközi jogi normák, valamint a  fogadó állam és 
Magyarország jogszabályai és egyéb normái betartásáról és az  azoknak megfelelő külképviseleti működésről, 
továbbá azok megsértése esetén gondoskodik a  jogsértés kivizsgálásáról és megteszi a  jogkörébe tartozó egyéb 
szükséges intézkedéseket,
b) írásban – a  kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló törvénnyel 
és a  fogadó állam munkajogi szabályozásával összhangban – meghatározza a  külképviselet munkarendjét és 
a munkavégzés különleges szabályait,
c) gyakorolja a  diplomaták, valamint az  adminisztratív és technikai személyzet tekintetében a  kulturális 
diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által átruházott munkáltatói jogokat,
d) a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által átruházott 
hatáskörben munkaszerződést köt a  külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval, valamint a  külképviselet 
által foglalkoztatott házastárssal, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,
e) a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által meghatározott körben 
dönt a külképviselet feladatkörébe tartozó ügyekben,
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f ) a kihelyező vezető által meghatározott keretek között irányítja, ellenőrzi a külképviselet működését, felelősséggel 
tartozik, különösen a külképviselet eszközeivel és pénzügyi forrásaival való jogszerű gazdálkodásért a rendelkezésre 
álló költségvetési kereteken belül, valamint a folyamatba épített, illetve időszakonkénti ellenőrzésért,
g) folyamatosan ellenőrzi a külképviselet tagjainak munkavégzését,
h) a külképviselet tevékenységéről és működéséről folyamatosan beszámol a kulturális diplomáciáért és a külföldi 
magyar kulturális intézetekért felelős miniszternek,
i) ellátja a  jogszabályban és a  kihelyezési okiratban, valamint a  munkaköri leírásban meghatározott további 
feladatokat.
(4) A  15.  § (1)  bekezdésétől eltérően kulturális intézetbe a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője helyezhető ki tartós külszolgálatra 
a kihelyező vezető döntése szerint. A kihelyezett felett a munkáltatói jogokat a kihelyező vezető gyakorolja.
(5) A  17.  § (2)  bekezdésétől eltérően, a  kulturális intézetbe kihelyezettek esetében, a  tartós külszolgálat 
megállapított időtartama hivatali érdekből, valamint különös méltánylást érdemlő ok miatt, a  kihelyezett 
egyetértésével meghosszabbítható.
(6) A  19.  § (3)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  kulturális intézetbe kihelyezettek ideiglenes 
kiküldetésére vonatkozó szabályokat a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter állapítja meg rendeletben.
(7) A  20.  § (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  kulturális intézetbe kihelyezettek esetében 
a  20.  § (3)  bekezdés d)  pontjában foglalt nemzetközi jogi ok fennállása tekintetében a  kulturális diplomáciáért és 
a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter dönt.
(8) A  12.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  kulturális intézetben diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselőnek 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter adományozza a diplomáciai 
rangot, a külpolitikáért felelős miniszterrel történő egyeztetést követően.

19c. A kihelyezendő személyek felkészítése és irányítása, a kihelyező okirat
56/C. § (1) A 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet tekintetében az adminisztratív és technikai, valamint 
a diplomata-álláshelyet pályázat útján a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter hirdeti meg.
(2) A miniszter hivatali érdekéből kivételesen az (1) bekezdés szerinti pályázat mellőzésével, kijelölés útján is dönthet 
a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai álláshely betöltéséről.
(3) A 10. § (3) bekezdésétől eltérően a pályáztatással összefüggő részletes szabályokat a kulturális diplomáciáért és 
a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter határozza meg.
(4) A 22. § (2) bekezdésétől eltérően a kihelyezésre vonatkozó okiratnak nem kell tartalmaznia a biztonsági szolgálat 
ellátására vonatkozó kötelezettséget.

19d. Járandóságok
56/D. § (1) A kulturális intézet igazgatója, valamint a kulturális intézetben tartós külszolgálatot teljesítő diplomata 
rangjának megfelelő illetményt a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter állapítja meg.
(2) A  kulturális intézetek tekintetében a  23.  § (8)  bekezdése szerinti deviza-alapilletmény meghatározásával, 
valamint a  24.  § (2)  bekezdésében meghatározott kategóriába sorolással kapcsolatos rendeletalkotási 
feladatokat a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el azzal,  
hogy a  külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt hely alatt a  kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt 
helyet kell érteni.
(3) A kulturális intézetek tekintetében – a 25. § (12) bekezdésétől eltérően – a kulturális diplomáciáért és a külföldi 
magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  kulturális intézet igazgatója részére 
lakhatási költségtérítést biztosít.
(4) A  26.  § (2)  bekezdés b)  pontjától eltérően az  életminőség szerinti besorolást a  kulturális diplomáciáért és 
a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter végzi el.”

169. § (1) A Külszolgtv. 59. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a kulturális intézet irányításának”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
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 (2) A Külszolgtv. 59. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter,  
hogy a külföldi magyar kulturális intézetek tekintetében
a) a kihelyezés szakmai követelményeinek és azok teljesítésének,
b) a  tartós külszolgálatát teljesítő kihelyezett, valamint a  külképviselet által foglalkoztatott házastárs harmadik 
országban történő ideiglenes kiküldetése teljesítésének,
c) a  kulturális intézet kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helye, az  élhetőség szempontjából való 
besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót, valamint a devizailletmény és a költségtérítés 
számításának e törvényben nem rendezett,
d) a költségtérítés-szorzók,
e) a pályáztatás,
f ) a költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül az ENSZ-szorzóval korrigált, a következő 
költségvetési évre vonatkozó, az  ENSZ által a  költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok 
figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmények,
g) a  kihelyezett munkarendjének, valamint a  rendkívüli munkavégzés, az  ügyelet és a  készenlét elrendelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának,
h) a kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön,
i) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

170. §  A Külszolgtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

171. §  A Külszolgtv.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „kereskedelmi képviseleteire” szövegrész helyébe a „kereskedelmi képviseleteire és  

– a  III/A. Fejezetben foglalt eltérésekkel – külföldi magyar kulturális intézeteire (a továbbiakban: kulturális 
intézet)”,

b) 2.  § (4)  pontjában és 2.  § 18.  pontjában az  „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a külpolitikáért felelős miniszter, a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért 
felelős miniszter”,

c) 2.  § 11.  pontjában az „a külpolitikáért, illetve az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a külpolitikáért, illetve az  EU ÁK esetében az  európai uniós 
ügyek koordinációjáért – a  külföldi magyar kulturális intézet (a továbbiakban: kulturális intézet) esetében 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért – felelős miniszter”,

d) 2.  § 12.  pontjában az  „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a külpolitikáért felelős 
miniszter és – a  kulturális intézet tekintetében – a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter”,

e) 2.  § 14.  pontjában az „– az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért –” szövegrész helyébe 
az „– az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért, a  kulturális intézet esetében a  kulturális 
diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter –”,

f ) 5.  § nyitó szövegrészében a  „külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „külpolitikáért felelős 
miniszter vagy az e törvényben meghatározott esetben más miniszter”,

g) 35/C. § (1) bekezdésében és 3. mellékletének címében a „valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, valamint 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter”,

h) IV. Fejezet címében az „a konzuli és a  kereskedelmi” szövegrész helyébe az „a konzuli, a  kereskedelmi és 
a kulturális”,

i) 57. § (1) bekezdésében a „konzuli és kereskedelmi” szövegrész helyébe a „konzuli, kereskedelmi és kulturális”,
j) 57. § (2) bekezdésében az „a konzuli, vagy kereskedelmi” szövegrész helyébe az „a konzuli, kereskedelmi vagy 

kulturális,
k) 57. § (4) bekezdésében az „a konzuli vagy kereskedelmi” szövegrész helyébe „az a konzuli, kereskedelmi vagy 

kulturális”
szöveg lép.
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 (2) A Külszolgtv. 59. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter,  
hogy a külföldi magyar kulturális intézetek tekintetében
a) a kihelyezés szakmai követelményeinek és azok teljesítésének,
b) a  tartós külszolgálatát teljesítő kihelyezett, valamint a  külképviselet által foglalkoztatott házastárs harmadik 
országban történő ideiglenes kiküldetése teljesítésének,
c) a  kulturális intézet kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helye, az  élhetőség szempontjából való 
besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót, valamint a devizailletmény és a költségtérítés 
számításának e törvényben nem rendezett,
d) a költségtérítés-szorzók,
e) a pályáztatás,
f ) a költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül az ENSZ-szorzóval korrigált, a következő 
költségvetési évre vonatkozó, az  ENSZ által a  költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok 
figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmények,
g) a  kihelyezett munkarendjének, valamint a  rendkívüli munkavégzés, az  ügyelet és a  készenlét elrendelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának,
h) a kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön,
i) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

170. §  A Külszolgtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

171. §  A Külszolgtv.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „kereskedelmi képviseleteire” szövegrész helyébe a „kereskedelmi képviseleteire és  

– a  III/A. Fejezetben foglalt eltérésekkel – külföldi magyar kulturális intézeteire (a továbbiakban: kulturális 
intézet)”,

b) 2.  § (4)  pontjában és 2.  § 18.  pontjában az  „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a külpolitikáért felelős miniszter, a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért 
felelős miniszter”,

c) 2.  § 11.  pontjában az „a külpolitikáért, illetve az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a külpolitikáért, illetve az  EU ÁK esetében az  európai uniós 
ügyek koordinációjáért – a  külföldi magyar kulturális intézet (a továbbiakban: kulturális intézet) esetében 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért – felelős miniszter”,

d) 2.  § 12.  pontjában az  „a külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a külpolitikáért felelős 
miniszter és – a  kulturális intézet tekintetében – a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter”,

e) 2.  § 14.  pontjában az „– az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért –” szövegrész helyébe 
az „– az  EU ÁK esetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért, a  kulturális intézet esetében a  kulturális 
diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter –”,

f ) 5.  § nyitó szövegrészében a  „külpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „külpolitikáért felelős 
miniszter vagy az e törvényben meghatározott esetben más miniszter”,

g) 35/C. § (1) bekezdésében és 3. mellékletének címében a „valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, valamint 
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter”,

h) IV. Fejezet címében az „a konzuli és a  kereskedelmi” szövegrész helyébe az „a konzuli, a  kereskedelmi és 
a kulturális”,

i) 57. § (1) bekezdésében a „konzuli és kereskedelmi” szövegrész helyébe a „konzuli, kereskedelmi és kulturális”,
j) 57. § (2) bekezdésében az „a konzuli, vagy kereskedelmi” szövegrész helyébe az „a konzuli, kereskedelmi vagy 

kulturális,
k) 57. § (4) bekezdésében az „a konzuli vagy kereskedelmi” szövegrész helyébe „az a konzuli, kereskedelmi vagy 

kulturális”
szöveg lép.
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172. §  Hatályát veszíti a Külszolgtv.
a) 3. § (3) bekezdése,
b) 23. § (10) bekezdése,
c) 34. §-a.

102. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott 
Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény módosítása

173. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény 4. § (4) bekezdésében a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe a „költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős miniszter” szöveg lép.

103. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

174. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 465.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekek és az  ifjúság 
védelméért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg lép.

104. A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény módosítása

175. §  A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény 6.  § (4)  bekezdésében és 9.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős 
miniszter” szöveg lép.

105. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

176. §  A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 14. § (3) bekezdésében az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe 
az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

106. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

177. §  Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 66. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  minisztérium kamarai jogtanácsosa ügyvédi tevékenységet folytathat annak a  miniszternek a  feladat- 
és hatáskörét érintő ügyben, amelynek a  munkáját a  munkáltatója a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi  
CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kijelölés alapján segíti.”

107. A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény módosítása

178. §  A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a  felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

108. A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) 
között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való 
támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény módosítása

179. §  A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang 
Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIV. törvény 5.  §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.
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109. Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében,  
2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 
módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény módosítása

180. §  Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a  Firenzében, 2000. október 20-án kelt, 
az  Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény  
5.  § (1)  bekezdésében az  „és az  oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 
miniszterrel és a felsőoktatásért felelős miniszterrel” szöveg lép.

110. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló  
2018. évi XLIX. törvény módosítása

181. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény  
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kormány a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat – a III. és a III/A. Fejezetben meghatározott 
kivétellel –
a) az e feladatok ellátására létrehozott, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vagy 
annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: Társaság), vagy
b) az állami beruházásokért felelős miniszter
útján látja el, azzal, hogy magasépítési beruházás előkészítését kizárólag a  magyar állam 100%-os tulajdonában 
álló nonprofit gazdasági társaság útján látja el. A Társaság e  feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe. 
A Társaság által ellátandó feladatokat és az abban közreműködő szerveket, valamint az érintett szervezetek közötti 
együttműködés rendjét a Kormány rendeletben határozza meg.
(2) A  Társaság, illetve a  kiemelt budapesti fejlesztések tekintetében építtetőként eljáró személy teljes személyes 
költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.”

182. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény  
20. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

111. A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek 
a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. törvény módosítása

183. §  A Magyarország és a  Thaiföldi Királyság között a  Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a  Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
2018. évi LXV. törvény 5. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 
miniszter” szöveg lép.

112. A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény módosítása

184. §  A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a  felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény 5. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.
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109. Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében,  
2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény 
módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény módosítása

180. §  Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a  Firenzében, 2000. október 20-án kelt, 
az  Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény  
5.  § (1)  bekezdésében az  „és az  oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 
miniszterrel és a felsőoktatásért felelős miniszterrel” szöveg lép.

110. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló  
2018. évi XLIX. törvény módosítása

181. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény  
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kormány a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat – a III. és a III/A. Fejezetben meghatározott 
kivétellel –
a) az e feladatok ellátására létrehozott, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vagy 
annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: Társaság), vagy
b) az állami beruházásokért felelős miniszter
útján látja el, azzal, hogy magasépítési beruházás előkészítését kizárólag a  magyar állam 100%-os tulajdonában 
álló nonprofit gazdasági társaság útján látja el. A Társaság e  feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe. 
A Társaság által ellátandó feladatokat és az abban közreműködő szerveket, valamint az érintett szervezetek közötti 
együttműködés rendjét a Kormány rendeletben határozza meg.
(2) A  Társaság, illetve a  kiemelt budapesti fejlesztések tekintetében építtetőként eljáró személy teljes személyes 
költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.”

182. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény  
20. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

111. A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek 
a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXV. törvény módosítása

183. §  A Magyarország és a  Thaiföldi Királyság között a  Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a  Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
2018. évi LXV. törvény 5. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 
miniszter” szöveg lép.

112. A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő 
együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény módosítása

184. §  A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a  felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi LXVI. törvény 5. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.
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113. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

185. §  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
a) 6/B.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg, és
b) 7. § (23) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a felsőoktatásért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

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

186. § (1) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Politikai felsővezető:
a) a miniszterelnök,
b) a miniszter,
c) a miniszterelnök politikai igazgatója és
d) az államtitkár.”

 (2) A Kit. 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően kabinetfőnöknek kinevezhető
a) a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, 
a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint a minisztériumba vezényelt vagy kirendelt,
b) a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint a minisztériumba vezényelt,
c) a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott, 
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint a minisztériumba vezényelt
személy is.”

187. §  A Kit. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § [A miniszterelnök politikai igazgatója]
(1) A  miniszterelnök politikai igazgatója általános politikai, külpolitikai és közpolitikai, valamint társadalom-, 
gazdaság- és egyéb szakpolitikai kérdésekben tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök és a Kormány 
tevékenységét és döntéseinek előkészítését.
(2) A  miniszterelnök politikai igazgatójának részletes feladat- és hatáskörét a  Kormány eredeti jogalkotói 
hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg.
(3) A  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete meghatározhatja, hogy a  miniszterelnök 
mely feladat- és hatáskörét gyakorolja a  miniszterelnök politikai igazgatója útján azzal, hogy egyebekben 
a  miniszterelnök politikai igazgatója útján történő feladat- és hatáskörgyakorlás rendjét az  általános politikai 
koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.
(4) A miniszterelnök politikai igazgatójának tevékenységét a Kormány által eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott 
rendeletben kijelölt miniszter – a miniszterelnök útmutatása szerint – irányítja.”

188. §  A Kit. 16–21. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda jogállása]
(1) A Miniszterelnöki Kormányiroda kormányzati igazgatási munkaszervezet.
(2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda az  általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumban működik.
(3) A  Miniszterelnöki Kormányiroda önálló szervezeti és működési szabályzat szerint működik, amelyet 
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára javaslatára a (2) bekezdés szerinti minisztériumot vezető 
miniszter normatív utasításban adja ki.
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(4) A  (2)  bekezdés szerinti minisztérium szervezeti és működési szabályzata a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára számára feladatot állapíthat meg, amely feladat ellátásáról a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata rendelkezhet.
(5) A  politikai felsővezetők, a  közigazgatási államtitkárok és a  helyettes államtitkárok személyi anyagának 
nyilvántartását a Miniszterelnöki Kormányiroda vezeti.
(6) A (2) bekezdés szerinti minisztérium közigazgatási államtitkára és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára megállapodást köthet a  (2)  bekezdés szerinti minisztériumnak a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
(5) bekezdés szerinti, 7. § (3) bekezdése szerinti, valamint 183. § (2), (3) és (7) bekezdése szerinti feladatai ellátásában 
való közreműködéséről.

17. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda vezetője]
(1) A  Miniszterelnöki Kormányirodát közigazgatási államtitkár vezeti a  jogszabályoknak és a  szakmai 
követelményeknek megfelelően. A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a  Közigazgatási 
Államtitkári Értekezlet elnöke.
(2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tekintetében a  közigazgatási államtitkárokra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a  tevékenységét a  16.  § (2)  bekezdése szerinti 
minisztériumot vezető miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint irányítja.
(3) A  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete meghatározhatja, hogy a  miniszterelnök 
mely feladat- és hatáskörét gyakorolja a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján, azzal,  
hogy egyebekben a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján történő feladat- és 
hatáskörgyakorlás rendjét a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.

18. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezete]
(1) A  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében helyettes államtitkár működhet, aki a  jogszabályoknak és 
a  szakmai követelményeknek megfelelően irányítja a  miniszterelnök feladat- és hatáskörének a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatában meghatározott része tekintetében a  szakmai munkát, 
valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő helyettes államtitkár tekintetében a  helyettes 
államtitkárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A  Miniszterelnöki Kormányiroda főosztályokra és osztályokra tagozódik. A  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára és a  Miniszterelnöki Kormányirodán működő helyettes államtitkár tevékenységének 
ellátását – ha a  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik – titkárság 
segítheti. E szervezeti egységek tekintetében e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. § [A minisztérium jogállása és vezetője]
(1) A  minisztérium a  miniszter munkaszerveként működő, a  Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű 
központi kormányzati igazgatási szerv.
(2) A  minisztériumot a  miniszter vezeti, aki e  feladatkörében irányítja az  államtitkár és a  közigazgatási államtitkár 
tevékenységét. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, valamint az általános 
politikai koordinációért felelős miniszter közvetlenül irányíthatja az  általa vezetett minisztérium helyettes 
államtitkárának tevékenységét.
(3) Az  általános politikai koordinációt ellátó Miniszterelnöki Kabinetirodát a  miniszterelnök kabinetfőnöke 
miniszterként vezeti.
(4) A  minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását e  törvény keretei között 
a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

20. § [A miniszter]
(1) A  miniszter részletes feladat- és hatáskörét a  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben 
állapítja meg.
(2) A minisztert az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásában
a) az általa vezetett minisztérium, vagy
b) a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt minisztérium (a továbbiakban: kijelölt 
minisztérium)
segíti.
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(4) A  (2)  bekezdés szerinti minisztérium szervezeti és működési szabályzata a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára számára feladatot állapíthat meg, amely feladat ellátásáról a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata rendelkezhet.
(5) A  politikai felsővezetők, a  közigazgatási államtitkárok és a  helyettes államtitkárok személyi anyagának 
nyilvántartását a Miniszterelnöki Kormányiroda vezeti.
(6) A (2) bekezdés szerinti minisztérium közigazgatási államtitkára és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára megállapodást köthet a  (2)  bekezdés szerinti minisztériumnak a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
(5) bekezdés szerinti, 7. § (3) bekezdése szerinti, valamint 183. § (2), (3) és (7) bekezdése szerinti feladatai ellátásában 
való közreműködéséről.

17. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda vezetője]
(1) A  Miniszterelnöki Kormányirodát közigazgatási államtitkár vezeti a  jogszabályoknak és a  szakmai 
követelményeknek megfelelően. A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a  Közigazgatási 
Államtitkári Értekezlet elnöke.
(2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tekintetében a  közigazgatási államtitkárokra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a  tevékenységét a  16.  § (2)  bekezdése szerinti 
minisztériumot vezető miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint irányítja.
(3) A  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete meghatározhatja, hogy a  miniszterelnök 
mely feladat- és hatáskörét gyakorolja a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján, azzal,  
hogy egyebekben a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján történő feladat- és 
hatáskörgyakorlás rendjét a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.

18. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezete]
(1) A  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében helyettes államtitkár működhet, aki a  jogszabályoknak és 
a  szakmai követelményeknek megfelelően irányítja a  miniszterelnök feladat- és hatáskörének a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatában meghatározott része tekintetében a  szakmai munkát, 
valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
(2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő helyettes államtitkár tekintetében a  helyettes 
államtitkárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A  Miniszterelnöki Kormányiroda főosztályokra és osztályokra tagozódik. A  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára és a  Miniszterelnöki Kormányirodán működő helyettes államtitkár tevékenységének 
ellátását – ha a  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik – titkárság 
segítheti. E szervezeti egységek tekintetében e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. § [A minisztérium jogállása és vezetője]
(1) A  minisztérium a  miniszter munkaszerveként működő, a  Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű 
központi kormányzati igazgatási szerv.
(2) A  minisztériumot a  miniszter vezeti, aki e  feladatkörében irányítja az  államtitkár és a  közigazgatási államtitkár 
tevékenységét. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, valamint az általános 
politikai koordinációért felelős miniszter közvetlenül irányíthatja az  általa vezetett minisztérium helyettes 
államtitkárának tevékenységét.
(3) Az  általános politikai koordinációt ellátó Miniszterelnöki Kabinetirodát a  miniszterelnök kabinetfőnöke 
miniszterként vezeti.
(4) A  minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását e  törvény keretei között 
a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

20. § [A miniszter]
(1) A  miniszter részletes feladat- és hatáskörét a  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben 
állapítja meg.
(2) A minisztert az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásában
a) az általa vezetett minisztérium, vagy
b) a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt minisztérium (a továbbiakban: kijelölt 
minisztérium)
segíti.
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(3) A  minisztert tevékenységének ellátásában a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  kijelölt minisztériumban 
működő kabinet segíti. A  miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és működési 
szabályzatában – a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – a  kijelölt minisztérium államtitkára, helyettes 
államtitkára, illetve egyéb szervezeti egységének vezetője is kijelölhető.
(4) A  miniszter a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  feladatkörében egyedi utasítást adhat a  kijelölt 
minisztérium közigazgatási államtitkárának, valamint azon államtitkárának, helyettes államtitkárának és egyéb 
szervezeti egysége vezetőjének, aki a miniszter tevékenységét segíti.
(5) A  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete alapján – ha az  eltérően nem rendelkezik –  
a  miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az  ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, 
jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – a  feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett 
minisztérium, kijelölt minisztérium jogutódja
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a feladat- és hatáskört átvevő miniszter által vezetett minisztérium,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölt minisztérium.
(6) A  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete alapján a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben 
a  miniszter tevékenységét – ha a  miniszter a  miniszterelnök általános helyettese – több, a  (2)  bekezdés b)  pontja 
szerinti szerv is segítheti.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti esetben a  miniszter tevékenységének ellátását egy, a  Kormány eredeti jogalkotói 
hatáskörben kiadott rendeletében meghatározott kabinet segítheti.
(8) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  kizárólag a  miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
tekintetében a munkáltatói jogokat a miniszter, vagy – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése esetén – 
a miniszter kabinetfőnöke gyakorolja.

21. § [A miniszter helyettesítése]
(1) A miniszter – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben helyettesíthető.
(2) Akadályoztatása esetén a minisztert
a) a  20.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – az  általa vezetett minisztérium szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint – az államtitkár,
b) a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a kijelölt minisztérium szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint – a kijelölt minisztérium államtitkára
helyettesíti.
(3) A  köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében, valamint 
– a  (2)  bekezdésben meghatározott államtitkár akadályoztatása esetén – az  Országgyűlés ülésén a  minisztert 
akadályoztatása esetén a  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt másik miniszter 
helyettesíti.
(4) Az  Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben – az  Európai Unió Tanácsa miniszteri 
képviseletet igénylő testületei kivételével – döntése alapján a minisztert a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben 
kiadott rendeletében kijelölt másik miniszter vagy
a) a 20. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott államtitkár,
b) a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott államtitkár
helyettesíti.”

189. §  A Kit. 23. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány az eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében a nemzetbiztonsági főtanácsadói feladatok 
ellátására kijelölhet egy államtitkárt.”

190. §  A Kit. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  minisztériumban – a  16.  § (2)  bekezdése szerinti minisztérium kivételével – egy közigazgatási államtitkár 
működhet.”

191. §  A Kit. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
működő Miniszterelnöki Programiroda, valamint Miniszterelnöki Iroda segíti. A  Miniszterelnöki Programirodát, 
valamint a  Miniszterelnöki Irodát államtitkár vezeti, akiknek a  tevékenységét a  miniszterelnök útmutatása 
szerint az  általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítja. A  Miniszterelnöki Programirodán, valamint 

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 641



3442 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

a Miniszterelnöki Irodán helyettes államtitkár működhet, akiknek a tevékenységét a Miniszterelnöki Programirodát 
vezető államtitkár, valamint a  Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár irányítja. A  Miniszterelnöki Programiroda, 
valamint a  Miniszterelnöki Iroda e  törvény keretei között – az  általános politikai koordinációért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – főosztályokra és 
osztályokra tagozódik.”

192. §  A Kit. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § [A miniszterelnök politikai igazgatójának munkaszervezete]
(1) A miniszterelnök politikai igazgatójának tevékenységét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium segíti.
(2) A  miniszterelnök politikai igazgatóját tevékenységének ellátásában a  politikai igazgatói kabinet és a  Politikai 
Igazgatói Iroda segíti, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti minisztériumban működnek. A  miniszterelnök politikai 
igazgatóját tevékenységének ellátásában titkárság is segíti, amely a politikai igazgatói kabinetben működik.
(3) A miniszterelnök politikai igazgatója irányítása alatt helyettes államtitkárok működhetnek.
(4) A  politikai igazgatói kabinetet a  kabinetfőnök közvetlenül vezeti, akinek a  tevékenységét a  miniszterelnök 
politikai igazgatója irányítja. A  kabinetfőnököt a  politikai igazgatói kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője 
helyettesíti. A (2) bekezdés szerinti titkárságot osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a kabinetfőnök irányítja.
(5) A  Politikai Igazgatói Irodán helyettes államtitkár működhet, akinek a  tevékenységét a  miniszterelnök politikai 
igazgatója irányítja. A  Politikai Igazgatói Iroda e  törvény keretei között – az általános politikai koordinációért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – 
főosztályokra és osztályokra tagozódik.
(6) A  politikai igazgatói kabinet és a  (2)  bekezdés szerinti titkárság kormánytisztviselői, munkavállalói és szakmai 
vezetői felett a  munkáltatói jogokat a  miniszterelnök politikai igazgatója gyakorolja. A  Politikai Igazgatói Iroda 
kormánytisztviselői, munkavállalói és szakmai vezetői felett az  alapvető munkáltatói jogokat a  miniszterelnök 
politikai igazgatója, az  egyéb munkáltatói jogokat a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár 
gyakorolja.”

193. §  A Kit. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszter titkárságát a  20.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben osztályvezető vezeti. A  miniszter 
titkárságát vezető osztályvezető tevékenységét a  miniszter kabinetfőnöke irányítja. A  miniszter titkárságát  
20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter kabinetfőnöke vezeti.”

194. §  A Kit. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter az általa irányított, vezetett vagy felügyelt szervezeti 
egységek, illetve kormányzati igazgatási szervek tekintetében a  (3)  bekezdés szerinti javaslatot a  miniszter 
tevékenységét segítő kormányzati igazgatási szerv vezetője általi jóváhagyást követően teheti meg, ha a  javaslat 
a miniszter tevékenységét segítő kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát és álláshelyeit érinti.”

195. §  A Kit. VIII. Fejezete a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § [A Miniszterelnöki Kormányirodára vonatkozó eltérő szabályok]
(1) A Harmadik Rész alkalmazásában a Miniszterelnöki Kormányiroda kormányzati igazgatási szervnek minősül.
(2) A  kormányzati igazgatási szerv vezetőjét az  alaplétszámmal és az  álláshelyekkel – ideértve a  központosított 
álláshelyállományba tartozó álláshelyeket is – kapcsolatosan megillető hatásköröket a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda vonatkozásában a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára közvetlenül gyakorolja.
(3) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a  (2)  bekezdés alapján megtett intézkedésekről 
tájékoztatja a 16. § (2) bekezdése szerinti minisztérium közigazgatási államtitkárát.”

196. §  A Kit. 82. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Olyan szerv esetében, ahol törvény lehetővé teszi, hogy az  ott foglalkoztatott kormánytisztviselő szolgálati 
feladatainak törvényes ellátását megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizzék, kormányzati szolgálati jogviszony azzal 
létesíthető, aki tudomásul veszi, hogy kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt feladatainak törvényes 
ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a  törvényben meghatározott esetekben és módon – az  arra törvényben 
kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”
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a Miniszterelnöki Irodán helyettes államtitkár működhet, akiknek a tevékenységét a Miniszterelnöki Programirodát 
vezető államtitkár, valamint a  Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár irányítja. A  Miniszterelnöki Programiroda, 
valamint a  Miniszterelnöki Iroda e  törvény keretei között – az  általános politikai koordinációért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – főosztályokra és 
osztályokra tagozódik.”

192. §  A Kit. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § [A miniszterelnök politikai igazgatójának munkaszervezete]
(1) A miniszterelnök politikai igazgatójának tevékenységét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium segíti.
(2) A  miniszterelnök politikai igazgatóját tevékenységének ellátásában a  politikai igazgatói kabinet és a  Politikai 
Igazgatói Iroda segíti, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti minisztériumban működnek. A  miniszterelnök politikai 
igazgatóját tevékenységének ellátásában titkárság is segíti, amely a politikai igazgatói kabinetben működik.
(3) A miniszterelnök politikai igazgatója irányítása alatt helyettes államtitkárok működhetnek.
(4) A  politikai igazgatói kabinetet a  kabinetfőnök közvetlenül vezeti, akinek a  tevékenységét a  miniszterelnök 
politikai igazgatója irányítja. A  kabinetfőnököt a  politikai igazgatói kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője 
helyettesíti. A (2) bekezdés szerinti titkárságot osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a kabinetfőnök irányítja.
(5) A  Politikai Igazgatói Irodán helyettes államtitkár működhet, akinek a  tevékenységét a  miniszterelnök politikai 
igazgatója irányítja. A  Politikai Igazgatói Iroda e  törvény keretei között – az általános politikai koordinációért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – 
főosztályokra és osztályokra tagozódik.
(6) A  politikai igazgatói kabinet és a  (2)  bekezdés szerinti titkárság kormánytisztviselői, munkavállalói és szakmai 
vezetői felett a  munkáltatói jogokat a  miniszterelnök politikai igazgatója gyakorolja. A  Politikai Igazgatói Iroda 
kormánytisztviselői, munkavállalói és szakmai vezetői felett az  alapvető munkáltatói jogokat a  miniszterelnök 
politikai igazgatója, az  egyéb munkáltatói jogokat a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár 
gyakorolja.”

193. §  A Kit. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszter titkárságát a  20.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben osztályvezető vezeti. A  miniszter 
titkárságát vezető osztályvezető tevékenységét a  miniszter kabinetfőnöke irányítja. A  miniszter titkárságát  
20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter kabinetfőnöke vezeti.”

194. §  A Kit. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter az általa irányított, vezetett vagy felügyelt szervezeti 
egységek, illetve kormányzati igazgatási szervek tekintetében a  (3)  bekezdés szerinti javaslatot a  miniszter 
tevékenységét segítő kormányzati igazgatási szerv vezetője általi jóváhagyást követően teheti meg, ha a  javaslat 
a miniszter tevékenységét segítő kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát és álláshelyeit érinti.”

195. §  A Kit. VIII. Fejezete a következő 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § [A Miniszterelnöki Kormányirodára vonatkozó eltérő szabályok]
(1) A Harmadik Rész alkalmazásában a Miniszterelnöki Kormányiroda kormányzati igazgatási szervnek minősül.
(2) A  kormányzati igazgatási szerv vezetőjét az  alaplétszámmal és az  álláshelyekkel – ideértve a  központosított 
álláshelyállományba tartozó álláshelyeket is – kapcsolatosan megillető hatásköröket a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda vonatkozásában a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára közvetlenül gyakorolja.
(3) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a  (2)  bekezdés alapján megtett intézkedésekről 
tájékoztatja a 16. § (2) bekezdése szerinti minisztérium közigazgatási államtitkárát.”

196. §  A Kit. 82. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Olyan szerv esetében, ahol törvény lehetővé teszi, hogy az  ott foglalkoztatott kormánytisztviselő szolgálati 
feladatainak törvényes ellátását megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizzék, kormányzati szolgálati jogviszony azzal 
létesíthető, aki tudomásul veszi, hogy kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt feladatainak törvényes 
ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a  törvényben meghatározott esetekben és módon – az  arra törvényben 
kijelölt szerv törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”
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197. § (1) A Kit. 86. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A beosztási okiratnak tartalmaznia kell)
„d) a  kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv és szervezeti egység megnevezését, 
a  Miniszterelnöki Kormányirodán foglalkoztatottak esetében a  kormányzati igazgatási szerv megnevezését, 
valamint a  Miniszterelnöki Kormányiroda megjelölését, továbbá a  Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti 
egységének megnevezését,”

 (2) A Kit. 86. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a  munkahelyváltásra a  89.  § (6)  bekezdése alapján a  kormánytisztviselő próbaideje alatt kerül sor, vagy 
a kormánytisztviselő a korábbi kormányzati szolgálati jogviszonyának próbaidő alatti megszűnését, megszüntetését 
követő 30 napon belül új kormányzati szolgálati jogviszony létesít, az  új kinevezésben illetve beosztási okiratban 
legfeljebb a próbaidő még hátralévő részének megfelelő időtartamú próbaidő köthető ki.”

198. §  A Kit. 185. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  miniszterelnök a  miniszterelnök politikai igazgatóját e  megbízatása alól 
felmenti.”

199. §  A Kit. a 201. §-t követően a következő XXVII/A. Fejezettel egészül ki:
„XXVII/A. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK POLITIKAI IGAZGATÓJA
201/A. § [A miniszterelnök politikai igazgatójának kinevezése]
(1) A  miniszterelnök politikai igazgatójává kinevezhető minden büntetlen előéletű, az  országgyűlési képviselők 
választásán választható személy.
(2) A miniszterelnök politikai igazgatóját a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
(3) A miniszterelnök politikai igazgatója a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével 
hivatalba lép.
(4) A  miniszterelnök a  miniszterelnök politikai igazgatója részére a  politikai felsővezetői tisztség betöltésének 
igazolása céljából igazolványt állít ki. Az  igazolvány a  miniszterelnök politikai igazgatója nevét, arcképmását és 
a betöltött tisztség megnevezését tartalmazza.
(5) A miniszterelnök politikai igazgatója tekintetében a munkáltatói jogokat a miniszterelnök gyakorolja.

201/B. § [A miniszterelnök politikai igazgatója megbízatásának megszűnése]
(1) A miniszterelnök politikai igazgatójának megbízatása megszűnik
a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával.
(2) Ha a  miniszterelnök politikai igazgatójának megbízatása az  (1)  bekezdés a)  pontja alapján szűnt meg, 
a  miniszterelnök politikai igazgatója az  új Kormány megalakulásáig vagy az  (1)  bekezdés b)–d)  pontjában 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig gyakorolja hatáskörét.
(3) Ha a  miniszterelnök politikai igazgatójának megbízatása az  (1)  bekezdés d)  pontja alapján szűnik meg, ennek 
tényét a miniszterelnök állapítja meg.

201/C. § [A miniszterelnök politikai igazgatójának lemondása]
(1) A  miniszterelnök politikai igazgatója a  miniszterelnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat 
megbízatásáról.
(2) Lemondás esetén a miniszterelnök politikai igazgatója megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök 
határozza meg, az  azonban nem lehet későbbi a  lemondásnak a  miniszterelnökhöz történő eljuttatását követő 
harmincadik napnál.
(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

201/D. § [A miniszterelnök politikai igazgatójának felmentése]
(1) A miniszterelnök a miniszterelnök politikai igazgatóját bármikor felmentheti.
(2) A miniszterelnök a miniszterelnök politikai igazgatóját felmenti, ha
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a) a miniszterelnök politikai igazgatója az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az összeférhetetlenségre okot 
adó körülmény felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy
b) a miniszterelnök politikai igazgatója kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.
(3) Felmentés esetén a miniszterelnök politikai igazgatója megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök 
határozza meg azzal, hogy a  (2)  bekezdés szerinti felmentés esetén az  időpont nem lehet későbbi a  felmentés 
közlését követő naptól számított tizedik napnál.”

200. §  A Kit. 214. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Politikai tanácsadó és főtanácsadó (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: politikai tanácsadó)]
„e) a  politikai igazgatói kabineten és a  Politikai Igazgatói Irodán a  miniszterelnök politikai igazgatójának 
tevékenységéhez”
[közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására teljesíthet szolgálatot.]

201. §  A Kit. 215. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„215. § [A politikai tanácsadó feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]
(1) A politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter,
b) a 214. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
c) a 214. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a miniszter,
d) a 214. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az államtitkár
gyakorolja.
(2) A  214.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetben a  politikai igazgatói kabineten szolgálatot teljesítő politikai 
tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a miniszterelnök politikai igazgatója gyakorolja. A Politikai Igazgatói Irodán 
szolgálatot teljesítő politikai tanácsadó felett az alapvető munkáltatói jogokat a miniszterelnök politikai igazgatója, 
az egyéb munkáltatói jogokat a Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár gyakorolja.”

202. §  A Kit. 217. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök felett a  munkáltatói jogokat a  miniszter, a  politikai igazgatói 
kabinetet vezető kabinetfőnök felett a  munkáltatói jogokat a  miniszterelnök politikai igazgatója, az  államtitkári 
kabinetet vezető kabinetfőnök felett az  alapvető munkáltatói jogokat a  miniszter, az  egyéb munkáltatói jogokat 
az államtitkár gyakorolja.
(3) A  3.  § (11)  bekezdése szerint a  honvédek jogállásáról szóló törvény alapján a  honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumba vezényelt vagy kirendelt kabinetfőnök, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján a rendészetért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumba vezényelt kabinetfőnök, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vezényelt kabinetfőnök 
jogviszonyára a  honvédek jogállásáról szóló törvényt, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt  
kell alkalmazni.”

203. §  A Kit. 219. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormánybiztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb négy évre szól. A  kormánybiztos 
e  megbízatása a  miniszteri, miniszterelnöki politikai igazgatói, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy 
helyettes államtitkári megbízatásának megszűnésével megszűnik. A  kormánybiztos e  megbízatása megszűnik 
a  miniszterelnök megbízatása megszűnésével azzal, hogy ebben az  esetben a  kormánybiztos az  új Kormány 
megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.”

204. §  A Kit. 220. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszterelnöki biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb a  miniszterelnök megbízatása 
megszűnéséig szól. A  miniszterelnöki biztos e  megbízatása megszűnik a  miniszterelnök megbízatása 
megszűnésével azzal, hogy ebben az  esetben a  miniszterelnöki biztos az  új Kormány megalakulásáig gyakorolja 
hatáskörét.”
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a) a miniszterelnök politikai igazgatója az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az összeférhetetlenségre okot 
adó körülmény felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy
b) a miniszterelnök politikai igazgatója kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.
(3) Felmentés esetén a miniszterelnök politikai igazgatója megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök 
határozza meg azzal, hogy a  (2)  bekezdés szerinti felmentés esetén az  időpont nem lehet későbbi a  felmentés 
közlését követő naptól számított tizedik napnál.”

200. §  A Kit. 214. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Politikai tanácsadó és főtanácsadó (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: politikai tanácsadó)]
„e) a  politikai igazgatói kabineten és a  Politikai Igazgatói Irodán a  miniszterelnök politikai igazgatójának 
tevékenységéhez”
[közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására teljesíthet szolgálatot.]

201. §  A Kit. 215. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„215. § [A politikai tanácsadó feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]
(1) A politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter,
b) a 214. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
c) a 214. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a miniszter,
d) a 214. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az államtitkár
gyakorolja.
(2) A  214.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetben a  politikai igazgatói kabineten szolgálatot teljesítő politikai 
tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a miniszterelnök politikai igazgatója gyakorolja. A Politikai Igazgatói Irodán 
szolgálatot teljesítő politikai tanácsadó felett az alapvető munkáltatói jogokat a miniszterelnök politikai igazgatója, 
az egyéb munkáltatói jogokat a Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár gyakorolja.”

202. §  A Kit. 217. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök felett a  munkáltatói jogokat a  miniszter, a  politikai igazgatói 
kabinetet vezető kabinetfőnök felett a  munkáltatói jogokat a  miniszterelnök politikai igazgatója, az  államtitkári 
kabinetet vezető kabinetfőnök felett az  alapvető munkáltatói jogokat a  miniszter, az  egyéb munkáltatói jogokat 
az államtitkár gyakorolja.
(3) A  3.  § (11)  bekezdése szerint a  honvédek jogállásáról szóló törvény alapján a  honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumba vezényelt vagy kirendelt kabinetfőnök, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján a rendészetért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumba vezényelt kabinetfőnök, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény alapján a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vezényelt kabinetfőnök 
jogviszonyára a  honvédek jogállásáról szóló törvényt, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt, illetve a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt  
kell alkalmazni.”

203. §  A Kit. 219. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kormánybiztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb négy évre szól. A  kormánybiztos 
e  megbízatása a  miniszteri, miniszterelnöki politikai igazgatói, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy 
helyettes államtitkári megbízatásának megszűnésével megszűnik. A  kormánybiztos e  megbízatása megszűnik 
a  miniszterelnök megbízatása megszűnésével azzal, hogy ebben az  esetben a  kormánybiztos az  új Kormány 
megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.”

204. §  A Kit. 220. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszterelnöki biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb a  miniszterelnök megbízatása 
megszűnéséig szól. A  miniszterelnöki biztos e  megbízatása megszűnik a  miniszterelnök megbízatása 
megszűnésével azzal, hogy ebben az  esetben a  miniszterelnöki biztos az  új Kormány megalakulásáig gyakorolja 
hatáskörét.”
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205. §  A Kit. 221. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszteri biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb két évre szól. A  miniszteri biztos 
e  megbízatása visszavonással vagy az  őt kinevező miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével is megszűnik.  
Ha a miniszteri biztos e megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével egybeesik, a miniszteri biztos 
az új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.”

206. §  A Kit. a következő 290/A. §-sal egészül ki:
„290/A.  § [Átmeneti rendelkezés az  egyes törvényeknek a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló  
2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvényhez]
(1) Ahol jogszabály tárca nélküli minisztert említ, az  egyes törvényeknek a  Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény hatálybalépését 
követően a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti minisztert kell érteni.
(2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda az  általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumba történő beolvadással a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 
hatálybalépése napján megszűnik. A beolvadás során – a közös hivatali szervezetre tekintettel – az átadás-átvételi 
eljárást nem kell lefolytatni. A  beolvadásra tekintettel az  általános politikai koordinációért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium alaplétszámát és a  központosított álláshelyeinek számát – a  60/A.  §-ban foglaltak alapján – 
nem kell módosítani. A Miniszterelnöki Kormányirodát a beolvadás időpontjában vezető közigazgatási államtitkárt  
– külön kinevezés nélkül – úgy kell tekinteni, mintha az  általános politikai koordinációért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumban működő Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárává nevezték volna ki.”

207. §  A Kit.
 1. 4.  § nyitó szövegrészében az „államtitkár, közigazgatási” szövegrész helyébe az „a miniszterelnök politikai 

igazgatója, államtitkár, közigazgatási” szöveg,
 2. 6.  § (3)  bekezdésében a „Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész helyébe a „16.  § (2)  bekezdése szerinti 

minisztérium” szöveg,
 3. 13.  § (3)  bekezdésében az „a Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész helyébe a „– ha a  kormánybiztos 

tevékenységének ellátását a Miniszterelnöki Kormányirodán működő titkárság segíti – a 16. § (2) bekezdése 
szerinti minisztérium” szöveg,

 4. 14.  § (5)  bekezdésében az „a Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész helyébe a „– ha a  miniszterelnöki 
biztos tevékenységének ellátását a  Miniszterelnöki Kormányirodán működő titkárság segíti – a  16.  § 
(2) bekezdése szerinti minisztérium” szöveg,

 5. 54.  § (5)  bekezdés b)  pontjában az  „az 55.  § (3)  bekezdése szerinti esetben” szövegrész helyébe az  „az 
álláshelyet betöltő foglalkoztatott szülési szabadsága esetén és az  55.  § (3)  bekezdése szerinti esetben” 
szöveg,

 6. 90/A. § (3) bekezdésében a „harminc napon” szövegrész helyébe a „hatvan napon” szöveg,
 7. 104. § (10) bekezdésében és a 105. § (3) bekezdésében a „közszolgálati jogviszonyban,” szövegrész helyébe 

a „közszolgálati jogviszonyban, a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról 
szóló 2019. évi CVII. törvény szerinti közszolgálati jogviszonyban,” szöveg,

 8. 175. § (3) bekezdés p) pontjában a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv” szövegrész helyébe 
a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője” szöveg,

 9. 175.  § (4)  bekezdésében, 187.  § (9)  bekezdésében és 214.  § (2)  bekezdésében a „miniszter” szövegrészek 
helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,

10. 177.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „személyügyi központ felügyeletét ellátó közszolgálati életpálya 
kidolgozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
vezetője” szöveg,

11. 180. § (3) bekezdés a „Kormányt évente” szövegrész helyébe „Kormány évente – a kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szerv vezetője útján – ” szöveg,

12. 182.  § (3)  bekezdésében a „nem rendelkező államtitkár” szövegrész helyébe a „nem rendelkező államtitkár 
vagy miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,

13. 182.  § (3a)  bekezdésében a „felügyelőbizottságának tagjaira,” szövegrész helyébe a „felügyelőbizottságának 
tagjaira, valamint azon társaság felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagjaira, mely társaságban 
a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közvetlen vagy közvetett befolyásának mértéke  
– a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább tíz százalék,” szöveg,
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14. 182.  § (4)  bekezdésében, 187.  § (6)  bekezdésében, 187.  § (7)  bekezdés b)  pontjában, 219.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában, 220. § (1) bekezdés a) pontjában és 281. § (1) bekezdés 1. pontjában a „miniszter” szövegrész 
helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,

15. 187. § (2) bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „minisztert, a miniszterelnök politikai igazgatóját” 
szöveg,

16. 214. § (3) bekezdésében a „titkárságon” szövegrész helyébe a „titkárságon, a politikai igazgatói kabinetben és 
a Politikai Igazgatói Irodán” szöveg,

17. 221.  § (1)  bekezdésében, 243.  § (2)  bekezdésében, 246.  § (2)  bekezdésében, 246/A.  § (2)  bekezdésében,  
263.  § (2)  bekezdésében a  „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát” szövegrész helyébe a  „kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szerv vezetőjét” szöveg,

18. 221.  § (1)  bekezdésében, 234.  § (3)  bekezdésében, 263.  § (2)  bekezdésében a „személyről a  közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.” 
szövegrész helyébe a „személyről a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője tájékoztatja 
a miniszterelnököt.” szöveg,

19. 234.  § (1)  bekezdésében az „államtitkárának javaslatára” szövegrész helyébe az „államtitkárának javaslatára, 
a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkárt, valamint a  miniszterelnök politikai igazgatója 
irányítása alatt működő további helyettes államtitkárt a  miniszterelnök politikai igazgatójának javaslatára” 
szöveg,

20. 234.  § (2)  bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter és a  miniszterelnök politikai 
igazgatója” szöveg,

21. 234.  § (2)  bekezdésében a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára véleményének kikérését követően a” szövegrész helyébe 
a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője véleményének kikérését követően a” szöveg,

22. 234.  § (3)  bekezdésében a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv vezetője” szöveg,

23. 234.  § (3)  bekezdésében az „a miniszter és” szövegrész helyébe az „a miniszter, a  miniszterelnök politikai 
igazgatója és” szöveg,

24. 234.  § (5)  bekezdésében az „a közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkár, 
a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg,

25. 236.  § (1)  bekezdésében az  „államtitkárának előterjesztésére” szövegrész helyébe az  „államtitkárának 
előterjesztésére, a Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a miniszterelnök politikai 
igazgatójának előterjesztésére” szöveg,

26. 237.  §-ában és 239.  § (2)  bekezdésében az  „államtitkárának javaslatára” szövegrész helyébe 
az  „államtitkárának javaslatára, a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében 
a miniszterelnök politikai igazgatójának javaslatára” szöveg,

27. 238. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkár kinevezésére javaslatot tevő 
személy” szöveg,

28. 239. § (1) bekezdésében az „államtitkára útján” szövegrész helyébe az „államtitkára, a Politikai Igazgatói Irodán 
működő helyettes államtitkár a miniszterelnök politikai igazgatója útján” szöveg,

29. 240. § (1) és (2) bekezdésében a „közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára, 
a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg,

30. 242.  § (2) és (3)  bekezdésében, 279.  § (5)  bekezdésében a  „közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv vezetője” szöveg

lép.

208. §  Hatályát veszti a Kit.
a) 2. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 29. § (3) bekezdése,
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14. 182.  § (4)  bekezdésében, 187.  § (6)  bekezdésében, 187.  § (7)  bekezdés b)  pontjában, 219.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában, 220. § (1) bekezdés a) pontjában és 281. § (1) bekezdés 1. pontjában a „miniszter” szövegrész 
helyébe a „miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg,

15. 187. § (2) bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „minisztert, a miniszterelnök politikai igazgatóját” 
szöveg,

16. 214. § (3) bekezdésében a „titkárságon” szövegrész helyébe a „titkárságon, a politikai igazgatói kabinetben és 
a Politikai Igazgatói Irodán” szöveg,

17. 221.  § (1)  bekezdésében, 243.  § (2)  bekezdésében, 246.  § (2)  bekezdésében, 246/A.  § (2)  bekezdésében,  
263.  § (2)  bekezdésében a  „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát” szövegrész helyébe a  „kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szerv vezetőjét” szöveg,

18. 221.  § (1)  bekezdésében, 234.  § (3)  bekezdésében, 263.  § (2)  bekezdésében a „személyről a  közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.” 
szövegrész helyébe a „személyről a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője tájékoztatja 
a miniszterelnököt.” szöveg,

19. 234.  § (1)  bekezdésében az „államtitkárának javaslatára” szövegrész helyébe az „államtitkárának javaslatára, 
a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkárt, valamint a  miniszterelnök politikai igazgatója 
irányítása alatt működő további helyettes államtitkárt a  miniszterelnök politikai igazgatójának javaslatára” 
szöveg,

20. 234.  § (2)  bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter és a  miniszterelnök politikai 
igazgatója” szöveg,

21. 234.  § (2)  bekezdésében a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára véleményének kikérését követően a” szövegrész helyébe 
a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője véleményének kikérését követően a” szöveg,

22. 234.  § (3)  bekezdésében a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv vezetője” szöveg,

23. 234.  § (3)  bekezdésében az „a miniszter és” szövegrész helyébe az „a miniszter, a  miniszterelnök politikai 
igazgatója és” szöveg,

24. 234.  § (5)  bekezdésében az „a közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe az „a közigazgatási államtitkár, 
a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg,

25. 236.  § (1)  bekezdésében az  „államtitkárának előterjesztésére” szövegrész helyébe az  „államtitkárának 
előterjesztésére, a Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a miniszterelnök politikai 
igazgatójának előterjesztésére” szöveg,

26. 237.  §-ában és 239.  § (2)  bekezdésében az  „államtitkárának javaslatára” szövegrész helyébe 
az  „államtitkárának javaslatára, a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében 
a miniszterelnök politikai igazgatójának javaslatára” szöveg,

27. 238. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkár kinevezésére javaslatot tevő 
személy” szöveg,

28. 239. § (1) bekezdésében az „államtitkára útján” szövegrész helyébe az „államtitkára, a Politikai Igazgatói Irodán 
működő helyettes államtitkár a miniszterelnök politikai igazgatója útján” szöveg,

29. 240. § (1) és (2) bekezdésében a „közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkára, 
a  Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a  miniszterelnök politikai igazgatója” 
szöveg,

30. 242.  § (2) és (3)  bekezdésében, 279.  § (5)  bekezdésében a  „közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv vezetője” szöveg

lép.

208. §  Hatályát veszti a Kit.
a) 2. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 29. § (3) bekezdése,
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c) 234. § (2) bekezdésében a „– közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára véleményének kikérését követően –” szövegrész,

d) 234. § (3) bekezdésében az „és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szövegrész,
e) 243. § (3) bekezdése,
f ) 246. § (3) bekezdése,
g) 246/A. § (3) bekezdése.

115. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, 
a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2019. évi XXII. törvény módosítása

209. §  A Magyarország Kormánya és az  Oroszországi Föderáció Kormánya között a  végzettségek, a  képesítések és 
a  tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 
5.  §-ában az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős miniszter és 
a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

116. A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon  
és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá 
a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 2019. évi LXXVII. törvény módosítása

210. §  A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban 
kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a  tudományos fokozatot tanúsító okiratok 
kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVII. törvény 5. §-ában az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter és a  felsőoktatásért felelős miniszter” 
szöveg lép.

117. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

211. §  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
a) 34.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 121. §-ában az „oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „köznevelésért felelős miniszter” szöveg
lép.

118. Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló  
2019. évi XCVI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

212. §  Nem lép hatályba az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési 
Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény
a) 10. §-a,
b) 12. §-a,
c) 13. §-a.

119. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

213. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény  
24. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha törvény lehetővé teszi, hogy a  köztisztviselő szolgálati feladatainak törvényes ellátását az  arra törvényben 
kijelölt szerv – törvényben meghatározott esetekben és módon – megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, 
közszolgálati jogviszony azzal létesíthető, aki tudomásul veszi, hogy közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt 
feladatai törvényes ellátását az arra törvényben kijelölt szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”
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214. §  A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény
a) 89.  § (8)  bekezdés k)  pontjában, 90.  § (1)  bekezdésében a „közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője” szöveg,
b) 90.  § (2)  bekezdésében az „A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a  közszolgálati 

életpálya kidolgozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv vezetője” szöveg

lép.

120. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

215. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért, felsőoktatásért” 
szöveg lép.

121. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről 
szóló 2020. évi XXVIII. törvény módosítása

216. §  Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló  
2020. évi XXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

122. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek 
hatályba nem lépése

217. §  Nem lép hatályba a  Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő  
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény 46. §-a.

123. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

218. §  A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a  Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról 
szóló 2020. évi CXLIII. törvény 2.  § (9)–(11)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

124. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
módosítása

219. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
NAV Szjtv.) 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele, hogy a NAV állományába jelentkező tudomásul 
veszi, hogy szolgálati jogviszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése 
nélkül – a  törvényben meghatározott esetekben és módon – az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”

220. §  A NAV Szjtv.
a) 34. § (9) bekezdésében az „a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi” szövegrész 

helyébe az „az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi” szöveg,
b) 34.  § (11)  bekezdésében az „A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv” szövegrész 

helyébe az „Az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg,
c) 35.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv” 

szövegrész helyébe az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg,
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214. §  A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény
a) 89.  § (8)  bekezdés k)  pontjában, 90.  § (1)  bekezdésében a „közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője” szöveg,
b) 90.  § (2)  bekezdésében az „A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a  közszolgálati 

életpálya kidolgozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv vezetője” szöveg

lép.

120. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

215. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért, felsőoktatásért” 
szöveg lép.

121. Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről 
szóló 2020. évi XXVIII. törvény módosítása

216. §  Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló  
2020. évi XXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

122. A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek 
hatályba nem lépése

217. §  Nem lép hatályba a  Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő  
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLII. törvény 46. §-a.

123. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása

218. §  A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a  Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról 
szóló 2020. évi CXLIII. törvény 2.  § (9)–(11)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg lép.

124. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
módosítása

219. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
NAV Szjtv.) 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele, hogy a NAV állományába jelentkező tudomásul 
veszi, hogy szolgálati jogviszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése 
nélkül – a  törvényben meghatározott esetekben és módon – az  Alkotmányvédelmi Hivatal a  nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.”

220. §  A NAV Szjtv.
a) 34. § (9) bekezdésében az „a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi” szövegrész 

helyébe az „az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi” szöveg,
b) 34.  § (11)  bekezdésében az „A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv” szövegrész 

helyébe az „Az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg,
c) 35.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv” 

szövegrész helyébe az „az Alkotmányvédelmi Hivatal” szöveg,
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d) 35.  § (7)  bekezdésében az „A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet” szövegrész 
helyébe az „Az Alkotmányvédelmi Hivatalt” szöveg

lép.

221. §  Hatályát veszti a NAV Szjtv. 219. § (1) bekezdés n) pontja.

125. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
módosítása

222. §  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 15.  § (3)  bekezdésében 
az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

126. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány 
és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény 
módosítása

223. §  A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a  Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a  Budapesti 
Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

127. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és 
a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

224. §  A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény 1.  § (2)  bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „felsőoktatásért felelős miniszter”  
szöveg lép.

128. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért 
Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény 
módosítása

225. §  A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a  Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 
és a  Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

129. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért 
Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló  
2021. évi XVII. törvény módosítása

226. §  A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a  Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és  
a  Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény  
1.  § (2)  bekezdésében a  „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

130. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és 
Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló  
2021. évi XX. törvény módosítása

227. §  A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a  Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány 
és a  Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
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a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

131. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

228. §  A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a  Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a  Nyíregyházi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény 1. § (2) bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és 
hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg 
lép.

132. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló  
2021. évi XXII. törvény módosítása

229. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény
a) 1.  § (2)  bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
b) 3/A.  §-ában a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés makrogazdasági 

megalapozásáért felelős miniszter” szöveg
lép.

133. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 
módosítása

230. §  A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a  Szegedi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

134. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

231. §  A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról 2021. évi XXIV. törvény 1.  § (2)  bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és 
hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg 
lép.

135. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-
Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

232. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 1. § (2) bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő 
feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „felsőoktatásért felelős 
miniszter” szöveg lép.

136. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és 
a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

233. §  Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az  Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a  Pécsi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
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a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

131. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása

228. §  A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a  Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a  Nyíregyházi Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény 1. § (2) bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és 
hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg 
lép.

132. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért 
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló  
2021. évi XXII. törvény módosítása

229. §  A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény
a) 1.  § (2)  bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
b) 3/A.  §-ában a  „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „költségvetés makrogazdasági 

megalapozásáért felelős miniszter” szöveg
lép.

133. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 
módosítása

230. §  A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a  Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a  Szegedi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

134. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési 
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása

231. §  A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére 
történő vagyonjuttatásról 2021. évi XXIV. törvény 1.  § (2)  bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő feladat- és 
hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg 
lép.

135. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-
Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

232. §  A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem 
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 1. § (2) bekezdésében a „felsőoktatással összefüggő 
feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „felsőoktatásért felelős 
miniszter” szöveg lép.

136. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és 
a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása

233. §  Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az  Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a  Pécsi 
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény 1.  § (2)  bekezdésében 
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a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

137. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

234. §  A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában 
az „a Kormány tagja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója” szöveg lép.

138. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló, 2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény módosítása

235. §  A Magyarország Kormánya és az  Oroszországi Föderáció Kormánya között a  Magyarország Kormányának 
a  magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló,  
2014. március 28-án kelt megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2021. évi LXXI. törvény 
5. §-ában a „tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

139. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása

236. §  Hatályát veszti a Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény 3. §-a.

140. A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére 
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény módosítása

237. §  A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a  Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény 1. § (2) bekezdésében az „a felsőoktatással összefüggő feladat- és 
hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „felsőoktatásért felelős miniszter” 
szöveg lép.

141. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény eltérő 
szöveggel történő hatálybaléptetése

238. § (1) Nem lép hatályba a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény  
16. § a) pontjában az „a Miniszterelnöki Kormányiroda,” szövegrész.

 (2) Nem lép hatályba a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény  
52. § i) pontjában és 72. § (1) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Kormányiroda,” szövegrész.

142. A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos 
fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
2021. évi CIX. törvény módosítása

239. §  A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a  végzettséget és tudományos fokozatokat 
tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2021. évi CIX. törvény 5.  §-ában 
a „felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

143. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

240. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 73. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az  agrárpolitikáért, a  földügyért, a  földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, 
az  erdőgazdálkodásért, a  környezetvédelemért, a  természetvédelemért, az  élelmiszerlánc-felügyeletért, 
az élelmiszeriparért, valamint a vadgazdálkodásért és a halgazdálkodásért felelős miniszter – a szakmai irányításával 

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 651



3452 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

összefüggő feladatai ellátása érdekében – térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett adatbázisokhoz.”

144. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

241. §  Nem lép hatályba az  egyes eljárások korszerűsítését és a  polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény
a) 26. §-a,
b) 40. §-a,
c) 49. § (1) bekezdése,
d) 53. §-a.

145. Az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

242. §  Nem lép hatályba az  egyes belügyi tárgyú törvényeknek az  Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint 
a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény 3. §-a.

146. A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy 
és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének 
megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló  
2021. évi CXLII. törvény módosítása

243. § (1) Nem lép hatályba a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és 
a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében 
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény
a) 8. §-a,
b) 29. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  határok, a  vízumügy, a  rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a  menekültügy és 
a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében 
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény 40. § (3) bekezdése.

244. §  A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén 
működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény 1. alcíme, 9. §-a, 10. §-a, 5. alcíme, 21–24. §-a,  
7. alcíme, 28. §-a, 30. §-a és 11. alcíme 2024. január 1-jén lép hatályba.

147. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény eltérő szöveggel történő 
hatálybalépése

245. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 15. § (3) bekezdése a következő szöveggel 
lép hatályba:
„(3) A  honvédelmi szervezet felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, valamint 
hadfelszerelésére vonatkozó adatok a  keletkezésüktől számított harminc évig honvédelmi és nemzetbiztonsági 
érdekből nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a fenti érdekek mérlegelésével
a) a honvédségi szervezet tekintetében a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója, vagy
c) a honvédségi szervezetnek nem minősülő és az a) vagy a b) pont hatálya alá nem tartozó honvédelmi szervezet 
tekintetében a közigazgatási államtitkár
javaslatára a honvédelemért felelős miniszter engedélyezheti.”
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összefüggő feladatai ellátása érdekében – térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett adatbázisokhoz.”

144. Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

241. §  Nem lép hatályba az  egyes eljárások korszerűsítését és a  polgárok biztonságának további megerősítését célzó 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény
a) 26. §-a,
b) 40. §-a,
c) 49. § (1) bekezdése,
d) 53. §-a.

145. Az egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint 
a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése

242. §  Nem lép hatályba az  egyes belügyi tárgyú törvényeknek az  Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint 
a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi CXXI. törvény 3. §-a.

146. A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy 
és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének 
megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló  
2021. évi CXLII. törvény módosítása

243. § (1) Nem lép hatályba a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és 
a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében 
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény
a) 8. §-a,
b) 29. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  határok, a  vízumügy, a  rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a  menekültügy és 
a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében 
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény 40. § (3) bekezdése.

244. §  A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén 
működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi CXLII. törvény 1. alcíme, 9. §-a, 10. §-a, 5. alcíme, 21–24. §-a,  
7. alcíme, 28. §-a, 30. §-a és 11. alcíme 2024. január 1-jén lép hatályba.

147. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény eltérő szöveggel történő 
hatálybalépése

245. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 15. § (3) bekezdése a következő szöveggel 
lép hatályba:
„(3) A  honvédelmi szervezet felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és anyagaira, valamint 
hadfelszerelésére vonatkozó adatok a  keletkezésüktől számított harminc évig honvédelmi és nemzetbiztonsági 
érdekből nem nyilvánosak. Ezen adatok megismerését a fenti érdekek mérlegelésével
a) a honvédségi szervezet tekintetében a Magyar Honvédség parancsnoka,
b) a KNBSZ tekintetében a KNBSZ főigazgatója, vagy
c) a honvédségi szervezetnek nem minősülő és az a) vagy a b) pont hatálya alá nem tartozó honvédelmi szervezet 
tekintetében a közigazgatási államtitkár
javaslatára a honvédelemért felelős miniszter engedélyezheti.”
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246. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 18. § (2) bekezdése a következő szöveggel 
lép hatályba:
„(2) Szakutasításban állapíthatók meg a  honvédelmi szervezet szakmai feladatai ellátásának alapvető végrehajtási 
szabályai. Szakutasítás kiadására
a) valamennyi honvédelmi szervezetre kiterjedő hatállyal – a KNBSZ kivételével – a közigazgatási államtitkár,
b) kizárólag a  honvédségi szervezetekre kiterjedő hatállyal a  Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, 
a  Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke, szemlélője és csoportfőnöke, illetve – a  Kormány 
rendeletében meghatározott esetben – a  főnök, valamint más magasabb parancsokság jogállású honvédségi 
szervezet vezetője
jogosult.”

247. §  Nem lép hatályba a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 13. § (3) és (4) bekezdése.

148. Záró rendelkezések

248. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 56. §, az 57. § b)–j) pontja, a 87. § (1) bekezdése, a 88. § c)–e) pontja és a 101. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 32. § (2) bekezdése és a 145. alcím 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (4) A 146. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (5) A 143. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.
 (6) A 141. alcím és a 147. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.
 (7) A 34. § és a 97. § (3) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.
 (8) A 32. § (6) bekezdése, a 33. §, a 39. §, a 40. §, a 84. §, a 86. §, a 90. §, a 212. § és a 241. § az Európai Utasinformációs 

és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az  1077/2011/EU rendelet, az  515/2014/EU rendelet,  
az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló,  
2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (9) A  141.  § és a  217.  § a  határforgalom-ellenőrzés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, 
működéséről és használatáról, a  Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint 
az  1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben 
folytatott igazságügyi együttműködés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és 
használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK  
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági 
határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (10) A  (8) és a  (9)  bekezdés szerinti hatálybalépés naptári napját az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős 
miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával 
állapítja meg.

249. § (1) E törvény
a) 7.  §-a, 26–36.  §-a, 41–44.  §-a, 45.  § (1)  bekezdése, 46.  § a) és b)  pontja, 212.  § a)  pontja, 241.  § a)  pontja,  

145. alcíme, valamint 243. § (1) bekezdés a) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 51. §-a az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján,
c) 59. § b) pontja az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése alapján,
d) 63. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
e) 65. alcíme az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,
f ) 66. alcíme az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján,
g) 67. alcíme az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján,
h) 71. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
i) 76. alcíme az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján,
j) 137. § c)–e) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,
k) 87. alcíme és 137. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,
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l) 89. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
m) 123. alcíme, 125. alcíme, 229. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján,
n) 238. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
o) 246–247. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

 (2) A 135–136. § és a 137. § a) és b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

250. §  E törvény
a) 33.  §-a, 39.  §-a, 40.  §-a, 84.  §-a, 86.  §-a, 90.  §-a, 212.  §-a és 241.  §-a az Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, 
az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 
2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 34. §-a, 97. § (3) bekezdése, 243. §-a és 244. §-a
ba) az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  határok 

és a  vízumügy területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226,  
az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i 
(EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

bb) az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, 
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 141. §-a és 217. §-a
ca) a  Schengeni Információs Rendszernek a  jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i  
(EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

cb) a  határforgalom-ellenőrzés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, 
működéséről és használatáról, a  Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 
módosításáról, valamint az  1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

cc) a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról,  
a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az  1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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l) 89. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,
m) 123. alcíme, 125. alcíme, 229. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján,
n) 238. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,
o) 246–247. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

 (2) A 135–136. § és a 137. § a) és b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

250. §  E törvény
a) 33.  §-a, 39.  §-a, 40.  §-a, 84.  §-a, 86.  §-a, 90.  §-a, 212.  §-a és 241.  §-a az Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, 
az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 
2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 34. §-a, 97. § (3) bekezdése, 243. §-a és 244. §-a
ba) az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  határok 

és a  vízumügy területén, továbbá a  767/2008/EK, az  (EU) 2016/399, az  (EU) 2017/2226,  
az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint a  2004/512/EK és a  2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i 
(EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

bb) az  uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a  rendőrségi 
és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, 
az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 141. §-a és 217. §-a
ca) a  Schengeni Információs Rendszernek a  jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli 

állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i  
(EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

cb) a  határforgalom-ellenőrzés terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, 
működéséről és használatáról, a  Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 
módosításáról, valamint az  1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

cc) a  rendőrségi együttműködés és a  büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
terén a  Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról,  
a  2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az  1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a  2010/261/EU bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2022. évi IV. törvényhez

A Külszolgtv. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Munkaköri osztály  Munkakör  Rang  Szorzó)

„

Vezetői munkakörök  

Külképviselet-vezető a 3. § (1) bekezdés  
a) és c) pont szerinti külképviseleten

 
 5,0

Külképviselet-vezető a 3. § (1) bekezdés  
b) és d) pont szerinti külképviseleten

 
 4,6

Első beosztott diplomata, első beosztott 
konzul, kulturális intézet igazgatója

 
 4,2

Vezető konzul   4,0

Regionális gazdasági igazgató   3,8
”
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II. Törvények

2022. évi V. törvény
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről*

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a  Kormány a  SARS-CoV-2 koronavírus okozta tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a  veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel 
összefüggő szabályozási környezetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a  jogbiztonság érvényesülésének követelményét, 
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b) 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.

2. Hatály

2. §  Ez a  törvény a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen 
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

II. FEJEZET
A VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOK

3. Gyógyszerészeti tárgyú átmeneti szabályok

3. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 67.  § (1)  bekezdése szerinti vállalkozás önellenőrzési célt 
szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigén gyorsteszt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
forgalmazását a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő harmadik 
hónap utolsó napjáig végezheti.

4. Egészségbiztosítási tárgyú átmeneti szabályok

4. §  A keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe 
(a továbbiakban: EESZT) történő integrálásáig a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenőrzéséről szóló jogszabály szerinti nyomtatványt
a) nem kell átadni a  biztosított részére, hanem azt az  orvos elektronikus úton – ideértve az  e-mailt – is 

továbbíthatja, valamint
b) a biztosított elektronikus úton – ideértve az e-mailt – is továbbíthatja a foglalkoztató részére.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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5. A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) 
kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásával, valamint a külföldön kapott Covid19 elleni védőoltás magyarországi regisztrációjával 
összefüggő rendelkezések

5. § (1) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: 
uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításáért felelős szerv (a továbbiakban: kiállító szerv) – ha az adat az EESZT-ben 
nem áll rendelkezésre – jogosult az érintett név- és születési idő adatát igényelni – szükség esetén az összerendelési 
nyilvántartás szolgáltatás útján – a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől, a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban nem szereplő érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.

 (2) Ha az  érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele az  EESZT-ben nem áll rendelkezésre, a  kiállító szerv jogosult 
a  Társadalombiztosítási Azonosító Jelet az  azt képző szervtől – szükség esetén az  összerendelési nyilvántartás 
szolgáltatás útján – átvenni.

 (3) A kiállító szerv az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult – ha az nem áll a rendelkezésére – 
az  (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az uniós digitális Covid-igazolványon 
feltüntetendő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény szerinti elsődleges információforrásból – a  technikai lehetőségek fennállása esetén automatikus 
információátadással – átvenni.

 (4) A  kiállító szerv az  (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az  uniós digitális 
Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat az  elsődleges információforrás akadályoztatása esetén másodlagos 
információforrásból is átveheti.

 (5) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 60.  § 
(3)  bekezdésétől eltérően e  § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekinteni bármilyen olyan 
közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt, amelynél vagy akinél az adat
a) az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b) közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy
c) tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.

 (6) Az  uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának részletes szabályait, valamint a  kiállító szervet a  Kormány 
rendeletben határozza meg.

 (7) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti, az oltottságot igazoló digitális 
Covid-igazolványt a  kiállító szerv annak állítja ki, aki – az  egészségügyért felelős miniszter és a  közbiztonságért 
felelős miniszter egyetértésével – a  külpolitikáért felelős miniszter által megjelölt országban kapta meg 
Covid–19-oltását.

6. § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  kiállító szervet, valamint az  uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának 
részletszabályait rendeletben határozza meg.

 (2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter és a közbiztonságért 
felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg az 5. § (7) bekezdése szerinti országokat.

6. Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére, 
valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének 
megindítási határidejére vonatkozó átmeneti szabályok

7. § (1) Ha az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
Szaktv.) 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott szakértő, valamint az  eseti szakértő (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: szakértő) Szaktv. 43. § (2) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítési határideje a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
vagy a  veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a  határidő a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik.

 (2) A  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: Kamara) Szaktv. 43.  § 
(3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének teljesítési határideje a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 210. napig meghosszabbodik.
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II. Törvények

2022. évi V. törvény
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről*

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a  Kormány a  SARS-CoV-2 koronavírus okozta tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a  veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel 
összefüggő szabályozási környezetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a  jogbiztonság érvényesülésének követelményét, 
a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b) 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.

2. Hatály

2. §  Ez a  törvény a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen 
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

II. FEJEZET
A VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOK

3. Gyógyszerészeti tárgyú átmeneti szabályok

3. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 67.  § (1)  bekezdése szerinti vállalkozás önellenőrzési célt 
szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigén gyorsteszt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
forgalmazását a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő harmadik 
hónap utolsó napjáig végezheti.

4. Egészségbiztosítási tárgyú átmeneti szabályok

4. §  A keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe 
(a továbbiakban: EESZT) történő integrálásáig a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 
ellenőrzéséről szóló jogszabály szerinti nyomtatványt
a) nem kell átadni a  biztosított részére, hanem azt az  orvos elektronikus úton – ideértve az  e-mailt – is 

továbbíthatja, valamint
b) a biztosított elektronikus úton – ideértve az e-mailt – is továbbíthatja a foglalkoztató részére.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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5. A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) 
kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazásával, valamint a külföldön kapott Covid19 elleni védőoltás magyarországi regisztrációjával 
összefüggő rendelkezések

5. § (1) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: 
uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításáért felelős szerv (a továbbiakban: kiállító szerv) – ha az adat az EESZT-ben 
nem áll rendelkezésre – jogosult az érintett név- és születési idő adatát igényelni – szükség esetén az összerendelési 
nyilvántartás szolgáltatás útján – a  személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől, a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban nem szereplő érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.

 (2) Ha az  érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jele az  EESZT-ben nem áll rendelkezésre, a  kiállító szerv jogosult 
a  Társadalombiztosítási Azonosító Jelet az  azt képző szervtől – szükség esetén az  összerendelési nyilvántartás 
szolgáltatás útján – átvenni.

 (3) A kiállító szerv az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult – ha az nem áll a rendelkezésére – 
az  (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az uniós digitális Covid-igazolványon 
feltüntetendő adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény szerinti elsődleges információforrásból – a  technikai lehetőségek fennállása esetén automatikus 
információátadással – átvenni.

 (4) A  kiállító szerv az  (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az  uniós digitális 
Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat az  elsődleges információforrás akadályoztatása esetén másodlagos 
információforrásból is átveheti.

 (5) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 60.  § 
(3)  bekezdésétől eltérően e  § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekinteni bármilyen olyan 
közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt, amelynél vagy akinél az adat
a) az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b) közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy
c) tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.

 (6) Az  uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának részletes szabályait, valamint a  kiállító szervet a  Kormány 
rendeletben határozza meg.

 (7) Az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti, az oltottságot igazoló digitális 
Covid-igazolványt a  kiállító szerv annak állítja ki, aki – az  egészségügyért felelős miniszter és a  közbiztonságért 
felelős miniszter egyetértésével – a  külpolitikáért felelős miniszter által megjelölt országban kapta meg 
Covid–19-oltását.

6. § (1) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  kiállító szervet, valamint az  uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának 
részletszabályait rendeletben határozza meg.

 (2) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter és a közbiztonságért 
felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg az 5. § (7) bekezdése szerinti országokat.

6. Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére, 
valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének 
megindítási határidejére vonatkozó átmeneti szabályok

7. § (1) Ha az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
Szaktv.) 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott szakértő, valamint az  eseti szakértő (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: szakértő) Szaktv. 43. § (2) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítési határideje a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
vagy a  veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a  határidő a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik.

 (2) A  Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: Kamara) Szaktv. 43.  § 
(3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének teljesítési határideje a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 210. napig meghosszabbodik.

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 657



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 88. szám 3593

 (3) 2022. december 31. napjáig a kamarai költségátalányt azon naptári negyedévet követő hónap huszadik napjáig kell 
befizetni vagy átutalni a Kamara részére, amely naptári negyedévben a szakértő részére a kamarai költségátalányt 
megfizették.

 (4) Az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a  Szaktv. 69.  § (7)  bekezdése szerinti statisztikai 
adatszolgáltatás elmulasztása miatti felfüggesztési ok megállapítására szolgáló hatósági ellenőrzést 
– az (1) bekezdésben előírt határidő elmulasztása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 210. napig nem indítja meg.

7. Egyes szabályozott szakmák folytatásával összefüggő eltérő szabályok

8. § (1) Ha önálló szabályozó szerv eljárásában a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi 
C. törvény 28.  § (3)  bekezdése szerinti szabályozott szakmának minősülő tevékenység (a továbbiakban: 
szabályozott szakma) folytatására vonatkozó jogosultság időtartamának meghosszabbítására, folyamatosságának 
megállapítására irányuló kérelem benyújtására jogszabályban előírt határidő kezdőnapja a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet idejére esett, a  kérelem legkorábban a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napon, de legkésőbb a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 210. napon terjeszthető elő.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban sommás eljárásnak és az  eljárás 
szünetelésének nincs helye.

 (3) Ha a szabályozott szakma folytatására vonatkozó jogosultság időtartama a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 120. napon vagy a  120. napot megelőzően jár le, a  szabályozott szakma 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 210. napig vagy a szabályozott szakma 
folytatására vonatkozó jogosultság időtartamának meghosszabbítására, folyamatosságának megállapítására 
irányuló kérelem benyújtása esetén a  döntés véglegessé válásáig gyakorolható, ha a  szabályozott szakma 
folytatására vonatkozó jogosultság ezt megelőzően egyéb ok miatt nem szűnik meg.

8. Foglalkoztatási jellegű rendelkezések eltérő alkalmazása

9. §  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben 
jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol a  munkavállalók és vállalatok 
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül GINOP Plusz-3.2.1-21 
munkaerőpiaci programmal kapcsolatos ügyekben.

10. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet alapján a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt nyilvántartásba vett minősített foglalkoztatókat az  ezen alcím hatálybalépését követő 
15. napig a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásába át kell vezetni.

9. A koronavírus elleni kötelező védőoltással kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) A  munkáltató (2)  bekezdés szerinti eltérő döntése hiányában 2022. június 15-én megszűnik a  koronavírus elleni 
védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 
szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet] alapján elrendelt vagy 
alkalmazott fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadság (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
fizetés nélküli szabadság).

 (2) Az  599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott munkáltatója 2022. június 15-ig dönthet 
arról, hogy a  fizetés nélküli szabadság nem szűnik meg az  (1)  bekezdés alapján a  járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet] 
hatályvesztésének napjáig, de legfeljebb a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy évig.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben, ha a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság ideje alatt felveszi 
az  599/2021.  (X.  28.) Korm. rendelet alapján elrendelt védőoltást (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
védőoltás), és a védőoltás felvételének tényét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (7) bekezdése 
szerint igazolja, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.
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 (3) 2022. december 31. napjáig a kamarai költségátalányt azon naptári negyedévet követő hónap huszadik napjáig kell 
befizetni vagy átutalni a Kamara részére, amely naptári negyedévben a szakértő részére a kamarai költségátalányt 
megfizették.

 (4) Az  igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a  Szaktv. 69.  § (7)  bekezdése szerinti statisztikai 
adatszolgáltatás elmulasztása miatti felfüggesztési ok megállapítására szolgáló hatósági ellenőrzést 
– az (1) bekezdésben előírt határidő elmulasztása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 210. napig nem indítja meg.

7. Egyes szabályozott szakmák folytatásával összefüggő eltérő szabályok

8. § (1) Ha önálló szabályozó szerv eljárásában a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi 
C. törvény 28.  § (3)  bekezdése szerinti szabályozott szakmának minősülő tevékenység (a továbbiakban: 
szabályozott szakma) folytatására vonatkozó jogosultság időtartamának meghosszabbítására, folyamatosságának 
megállapítására irányuló kérelem benyújtására jogszabályban előírt határidő kezdőnapja a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet idejére esett, a  kérelem legkorábban a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napon, de legkésőbb a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 210. napon terjeszthető elő.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárásban sommás eljárásnak és az  eljárás 
szünetelésének nincs helye.

 (3) Ha a szabályozott szakma folytatására vonatkozó jogosultság időtartama a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 120. napon vagy a  120. napot megelőzően jár le, a  szabályozott szakma 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 210. napig vagy a szabályozott szakma 
folytatására vonatkozó jogosultság időtartamának meghosszabbítására, folyamatosságának megállapítására 
irányuló kérelem benyújtása esetén a  döntés véglegessé válásáig gyakorolható, ha a  szabályozott szakma 
folytatására vonatkozó jogosultság ezt megelőzően egyéb ok miatt nem szűnik meg.

8. Foglalkoztatási jellegű rendelkezések eltérő alkalmazása

9. §  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben 
jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört gyakorol a  munkavállalók és vállalatok 
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül GINOP Plusz-3.2.1-21 
munkaerőpiaci programmal kapcsolatos ügyekben.

10. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet alapján a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt nyilvántartásba vett minősített foglalkoztatókat az  ezen alcím hatálybalépését követő 
15. napig a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásába át kell vezetni.

9. A koronavírus elleni kötelező védőoltással kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) A  munkáltató (2)  bekezdés szerinti eltérő döntése hiányában 2022. június 15-én megszűnik a  koronavírus elleni 
védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 
szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet] alapján elrendelt vagy 
alkalmazott fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadság (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
fizetés nélküli szabadság).

 (2) Az  599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott munkáltatója 2022. június 15-ig dönthet 
arról, hogy a  fizetés nélküli szabadság nem szűnik meg az  (1)  bekezdés alapján a  járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet] 
hatályvesztésének napjáig, de legfeljebb a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy évig.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben, ha a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság ideje alatt felveszi 
az  599/2021.  (X.  28.) Korm. rendelet alapján elrendelt védőoltást (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
védőoltás), és a védőoltás felvételének tényét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (7) bekezdése 
szerint igazolja, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.
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 (4) A  munkáltató – a  foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a  (2)  bekezdés hatálya alá tartozó 
foglalkoztatott jogviszonyát – a  foglalkoztatott végkielégítésre való jogosultsága nélkül – felmentéssel, illetve 
felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, továbbá a (9) bekezdés szerinti foglalkoztatott esetében a törvény 
erejénél fogva a jogviszony megszűnik, a járványügyi készültség megszűnésének napjával, vagy ha a fizetés nélküli 
szabadság 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt, ha
a) a foglalkoztatott a  védőoltás felvételét nem igazolta a  munkáltató felé a  munkáltató által meghatározott 

módon, vagy
b) a foglalkoztatott az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H.  § (6)  bekezdése szerinti orvosi 

szakvéleményt nem mutatja be.
 (5) A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony (4)  bekezdés szerint meghatározott okból történő megszűnése vagy 

megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a  foglalkoztatottal. 
A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony (4)  bekezdés szerint meghatározott okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a foglalkoztatottnak felróható okból történő megszűnésének vagy megszüntetésének minősül.

 (6) Azt a  foglalkoztatottat, aki az  599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2.  § (12)  bekezdése alapján az  599/2021. (X. 28.) 
Korm. rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesült a  rendelkezésre állási 
és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés 
alóli mentesülés megszűnését követően, a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet hatálya alatt – az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (13) bekezdése szerint határidő tűzésével – kötelezheti a munkáltató a védőoltás 
felvételére.

 (7) Az  (1) és a  (6)  bekezdéstől eltérően, azon foglalkoztatottal szemben, aki számára fizetés nélküli szabadság 
elrendelésnek volt helye az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerint, de a fizetés nélküli szabadság letöltését egyéb 
okból nem kezdte meg, a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés jogcímétől 
függetlenül alkalmazhatóak a (4) bekezdés rendelkezései.

 (8) A (6) bekezdés szerinti azon foglalkoztatottal szemben, aki a  (6) bekezdés szerinti védőoltás felvételére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (8) bekezdése szerinti, 
valamint a (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazható.

 (9) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, azon foglalkoztatott esetében, aki a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet] alapján az  548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet hatályvesztését 
megelőző napon a  számára elrendelt fizetés nélküli szabadságból eredően rendelkezési állományban van, ezen 
alcím hatálybalépésének napjától a  283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet hatályvesztésének napjáig, de legfeljebb 
az  599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy évig – külön 
munkáltatói intézkedés nélkül – a  fizetés nélküli szabadság nem szűnik meg, és a  foglalkoztatott egyidejűleg 
rendelkezési állományban marad.

 (10) Az (1) bekezdéstől eltérően, azon foglalkoztatott, aki a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá 
tartozik és a számára fizetés nélküli szabadság elrendelésnek volt helye az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet szerint, 
de a  fizetés nélküli szabadság letöltését egyéb okból nem kezdte meg és ezzel egyidejűleg az  548/2020.  (XII.  2.) 
Korm. rendelet szerinti rendelkezési állományba sem került, ezen alcím hatálybalépésének napjával a  honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46/A.  §-a szerinti rendelkezési állományba kerül, azzal, hogy a  számára 
elrendelt fizetés nélküli szabadság az  egyéb ok megszűnését követően indul. Az  ilyen foglalkoztatottal szemben 
a  rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés jogcímétől függetlenül 
alkalmazhatóak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 46/A. §-a és 68. § (1) bekezdés q) pontja szerinti 
jogkövetkezmények.

 (11) A  (9) és (10)  bekezdés szerinti foglalkoztatott esetében az  állományilletékes parancsnoki jogköröket a  Magyar 
Honvédség központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és pénzügyi ügyeinek intézését a fizetés 
nélküli szabadságot elrendelő honvédelmi szervezet végzi.

 (12) A  (9) és (10)  bekezdés szerinti azon foglalkoztatott esetében, aki a  (3)  bekezdés szerint felveszi a  védőoltást, és 
a  védőoltás felvételének tényét az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H.  § (7)  bekezdése szerint 
igazolja, továbbá azon foglalkoztatott esetében, aki már felvette a  védőoltást és igazolta annak tényét, de ezen 
alcím hatálybalépéséig nem került szolgálati beosztásba helyezésre
a) szolgálati beosztásba helyezéssel a  (9) és (10)  bekezdés szerinti rendelkezési állomány további külön 

munkáltatói döntés nélkül megszűnik, vagy
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b) szolgálati beosztásba helyezés hiányában a  rendelkezési állományba tartozás fennmarad úgy, hogy 
illetményként kizárólag az  548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti rendelkezési állományba helyezést 
megelőző napon érvényes illetmény-megállapítás alapján számított alapilletmény illeti meg.

 (13) Ha a (12) bekezdés b) pontja szerint megállapított illetmény nem éri el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti minimálbér vagy garantált 
bérminimum összegét – vagy rész-szolgálatteljesítés esetén annak arányosított részét –, a különbözetet a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 122. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő illetményként kell megállapítani.

 (14) A  (12)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  foglalkoztatott szolgálati viszonya a  védőoltás felvétele tényének 
az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H.  § (7)  bekezdése szerinti igazolását követő 60. napon vagy 
amennyiben ezen alcím hatálybalépésekor már eltelt az  igazolás benyújtásától számított 60 nap, úgy ezen alcím 
hatálybalépésétől számított 60. napon, e  törvény erejénél fogva megszűnik. Ebben az  esetben a  foglalkoztatott 
végkielégítésre nem jogosult.

 (15) Annak a  honvéd tisztjelöltnek, aki 2022. augusztus 20. napjáig nem igazolja a  védőoltás felvételének tényét 
vagy az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H.  § (6)  bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt 
nem mutatja be, és a  283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti járványügyi készültség fennáll, ha a  munkáltató 
rá nézve elrendelte a védőoltás felvételének kötelezettségét, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
247/G.  § (3)  bekezdése szerint a  tisztjelölti szolgálati viszonya nem alakul át 2022. augusztus 20-án szerződéses 
katonai szolgálati viszonnyá, függetlenül attól, hogy nyilatkozata alapján hozzájárult volna a  tisztjelölti szolgálati 
viszonyának átalakulásához.

 (16) A  (2)  bekezdés szerinti döntés esetén a  munkáltató irányítása alá rendelt valamennyi foglalkoztatott 
vonatkozásában alkalmazni kell az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H. §-át azzal, hogy a határidők 
számítása nem kezdődik újra.

 (17) A  munkáltató elektronikus úton (ideértve az  e-mail használatát) vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatja 
az érintett foglalkoztatottat
a) a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség helyreállásának az  (1)  bekezdés szerinti kezdő 

időpontjáról, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti döntéséről.

10. A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának 
koronavírus elleni védelmével összefüggő rendelkezések

12. § (1) A  szomszédos országok Magyarországgal határos, 1.  melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található 
településen 2021. június 14-én lakóhellyel rendelkező, Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező, 
18.  életévét betöltött személy (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: jogosult) az  ezen alcímben foglalt 
feltételek elfogadása esetén Magyarországon SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: védőoltás) kaphat.

 (2) A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:
a) viselt név,
b) születési idő,
c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d) útlevél okmányazonosítója,
e) – védettségi igazolvány igénylése esetén – a védettségi igazolvány kézbesítési címe,
f ) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

 (3) A jogosult az oltóponton a (2) bekezdésen túl köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal 
igazolni, hogy 2021. június 14-én a szomszédos állam 1. melléklet szerinti közigazgatási egysége területén található 
településen lakóhellyel rendelkezett.

 (4) Ha a  jogosult olyan védőoltásban részesül, amely esetében az  alapimmunizáláshoz két dózis védőoltás beadása 
szükséges, az  első dózis védőoltás beadásakor az  oltóponton a  jogosultat tájékoztatni kell a  második dózis 
védőoltás beadásának helyéről és időpontjáról.

 (5) A jogosult a védőoltás típusát nem választhatja meg.
 (6) A  jogosult oltópontra szállításához a  magyar állam közlekedési eszközt biztosíthat az  államhatár magyar oldala 

és a  kijelölt oltópont közötti oda-vissza utazáshoz. Ha a  magyar állam közlekedési eszközt biztosít, azt a  jogosult 
köteles igénybe venni.
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b) szolgálati beosztásba helyezés hiányában a  rendelkezési állományba tartozás fennmarad úgy, hogy 
illetményként kizárólag az  548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti rendelkezési állományba helyezést 
megelőző napon érvényes illetmény-megállapítás alapján számított alapilletmény illeti meg.

 (13) Ha a (12) bekezdés b) pontja szerint megállapított illetmény nem éri el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti minimálbér vagy garantált 
bérminimum összegét – vagy rész-szolgálatteljesítés esetén annak arányosított részét –, a különbözetet a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 122. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő illetményként kell megállapítani.

 (14) A  (12)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  foglalkoztatott szolgálati viszonya a  védőoltás felvétele tényének 
az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H.  § (7)  bekezdése szerinti igazolását követő 60. napon vagy 
amennyiben ezen alcím hatálybalépésekor már eltelt az  igazolás benyújtásától számított 60 nap, úgy ezen alcím 
hatálybalépésétől számított 60. napon, e  törvény erejénél fogva megszűnik. Ebben az  esetben a  foglalkoztatott 
végkielégítésre nem jogosult.

 (15) Annak a  honvéd tisztjelöltnek, aki 2022. augusztus 20. napjáig nem igazolja a  védőoltás felvételének tényét 
vagy az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H.  § (6)  bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt 
nem mutatja be, és a  283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti járványügyi készültség fennáll, ha a  munkáltató 
rá nézve elrendelte a védőoltás felvételének kötelezettségét, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
247/G.  § (3)  bekezdése szerint a  tisztjelölti szolgálati viszonya nem alakul át 2022. augusztus 20-án szerződéses 
katonai szolgálati viszonnyá, függetlenül attól, hogy nyilatkozata alapján hozzájárult volna a  tisztjelölti szolgálati 
viszonyának átalakulásához.

 (16) A  (2)  bekezdés szerinti döntés esetén a  munkáltató irányítása alá rendelt valamennyi foglalkoztatott 
vonatkozásában alkalmazni kell az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H. §-át azzal, hogy a határidők 
számítása nem kezdődik újra.

 (17) A  munkáltató elektronikus úton (ideértve az  e-mail használatát) vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatja 
az érintett foglalkoztatottat
a) a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség helyreállásának az  (1)  bekezdés szerinti kezdő 

időpontjáról, vagy
b) a (2) bekezdés szerinti döntéséről.

10. A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának 
koronavírus elleni védelmével összefüggő rendelkezések

12. § (1) A  szomszédos országok Magyarországgal határos, 1.  melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található 
településen 2021. június 14-én lakóhellyel rendelkező, Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező, 
18.  életévét betöltött személy (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: jogosult) az  ezen alcímben foglalt 
feltételek elfogadása esetén Magyarországon SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: védőoltás) kaphat.

 (2) A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:
a) viselt név,
b) születési idő,
c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d) útlevél okmányazonosítója,
e) – védettségi igazolvány igénylése esetén – a védettségi igazolvány kézbesítési címe,
f ) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

 (3) A jogosult az oltóponton a (2) bekezdésen túl köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal 
igazolni, hogy 2021. június 14-én a szomszédos állam 1. melléklet szerinti közigazgatási egysége területén található 
településen lakóhellyel rendelkezett.

 (4) Ha a  jogosult olyan védőoltásban részesül, amely esetében az  alapimmunizáláshoz két dózis védőoltás beadása 
szükséges, az  első dózis védőoltás beadásakor az  oltóponton a  jogosultat tájékoztatni kell a  második dózis 
védőoltás beadásának helyéről és időpontjáról.

 (5) A jogosult a védőoltás típusát nem választhatja meg.
 (6) A  jogosult oltópontra szállításához a  magyar állam közlekedési eszközt biztosíthat az  államhatár magyar oldala 

és a  kijelölt oltópont közötti oda-vissza utazáshoz. Ha a  magyar állam közlekedési eszközt biztosít, azt a  jogosult 
köteles igénybe venni.
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13. § (1) Az  oltópont működtetője a  12.  § (2)  bekezdésében szereplő adatokat felveszi, és azokat az  EESZT-ben 
történő rögzítés céljából az  oltópont helye szerint illetékes kormányablaknak átadja. A  kormányablak a  12.  § 
(2) bekezdésében szereplő adatokat az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.

 (2) Az  EESZT működtetője az  oltottság adatai rögzítésének érdekében a  jogosult számára az  EESZT-ben 
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
35/F.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti azonosítót (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: technikai 
azonosító) hoz létre, amelyhez a  jogosult 12. § (2) bekezdése szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője 
a  jogosultra vonatkozó technikai azonosítót, valamint a  jogosult 12.  § (2)  bekezdése szerinti adatait a  Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő részére átadja.

 (3) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a technikai azonosítót a járványügyi feladatai ellátása érdekében kezeli és 
továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

11. A nemzeti közneveléssel összefüggő kiegészítő szabályok

14. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézmények tekintetében a sztrájkról szóló 
törvény szerinti még elégséges szolgáltatás körébe – a sztrájkkal érintett köznevelési intézménnyel jogviszonyban 
álló gyermek, tanuló vonatkozásában – az e §-ban meghatározott szolgáltatások tartoznak.

 (2) A gyermek, tanuló felügyeletét a sztrájkkal érintett munkanapon
a) óvoda esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (6) bekezdése szerint,
b) általános iskola esetében reggel 7 órától 17 óráig,
c) egyéb iskola esetében reggel 7 órától 16 óráig
szükséges biztosítani.

 (3) A  gyermek, tanuló felügyelete abban a  köznevelési intézményben biztosítandó, ahol a  gyermek, tanuló 
a jogviszonyánál fogva nevelésben, oktatásban részesül.

 (4) Járványügyi készültség, járvány, egészségügyi válsághelyzet vagy veszélyhelyzet esetén a  felügyelet biztosítása 
során a  gyermek, tanuló azon társával tartózkodhat egy helyiségben, akivel a  sztrájkot megelőzően a  tanórák, 
a foglalkozások során együtt tartózkodott.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott esetekben a  különböző csoportba, osztályba tartozó gyermekek, tanulók 
keveredését a sztrájk alatt el kell kerülni.

 (6) A  (4)  bekezdésben meghatározott esetekben a  felügyeletet abban a  helyiségben kell biztosítani, ahol a  gyermek, 
tanuló a sztrájkot megelőzően a foglalkozások, tanórák során tartózkodott.

 (7) Járványügyi készültség, járvány, egészségügyi válsághelyzet vagy veszélyhelyzet esetén jogszabály vagy 
államigazgatási szerv határozata egyéb kötelezettséget is megállapíthat.

 (8) Abban a csoportban, osztályban, ahol a felügyeletet biztosítják, legalább egy
a) szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus,
b) pedagógus,
c) gyógypedagógus,
d) kollégiumi nevelő, oktató vagy
e) pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens
rendelkezésre állása biztosítandó.

 (9) A felügyelet időtartama alatt, ha az  időjárási körülmények megengedik, délelőtt és délután is egy-egy óra szabad 
levegőn tartózkodást szükséges biztosítani a gyermek, tanuló számára.

 (10) A  sztrájkkal érintett köznevelési intézményben a  felügyelet ideje alatt biztosítandó a  gyermek, tanuló számára 
az étkeztetés a sztrájk előtti időszakra jellemző, megszokott helyen, módon, alkalommal és időpontban.

 (11) Az óvodai foglalkozások megtartása – az iskolakezdés előtt álló gyermekek felkészítése kivételével – a sztrájk ideje 
alatt nem kötelező.

 (12) Az érettségiző középiskolai osztály tanulója számára a kötelező érettségi tantárgy tekintetében az érettségi vizsgáról 
szóló jogszabályban meghatározott felkészítési óraszám 100%-a megtartandó.

 (13) A  (12)  bekezdés hatálya alá nem tartozó tanuló számára valamennyi tantárgyra vonatkozóan megtartandó 
a tanítási órák 50%-a.

 (14) A  kollégiumi ellátás során a  tanuló a  sztrájkot megelőző elhelyezése szerinti kollégiumban részesül – a  sztrájkot 
megelőzően nyújtott szolgáltatással egyező mértékben – lakhatásban, felügyeletben és étkeztetésben.

 (15) A sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló életének, 
testi és lelki épségének megóvása érdekében biztosítandó a  sztrájkot megelőzően fennállt körülmények között 
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és helyszínen a  szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátás, ideértve valamennyi 
foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást.

 (16) Az  esedékes, jogszabályon alapuló fogászati, szemészeti vagy általános szűrővizsgálaton a  gyermek, tanuló 
részvételét biztosítani kell.

 (17) A  sztrájkban érintett köznevelési intézményben sztrájkot szervező helyi sztrájkbizottság, ennek hiányában 
a  helyi  sztrájkszervező (a továbbiakban együtt: helyi sztrájkbizottság) a  tervezett sztrájkot megelőző ötödik 
munkanapon legkésőbb 16 óráig tájékoztatja a  köznevelési intézmény vezetőjét a  sztrájk szándékról, majd 
legkésőbb a  tervezett sztrájk napját megelőző harmadik munkanapon 16 óráig a  sztrájkban várhatóan résztvevő 
közalkalmazottak és egyéb munkavállalók létszámáról és személyéről.

 (18) Az intézményvezető a tervezett sztrájkot megelőző napon legkésőbb 16 óráig közli a sztrájk első napjára érvényes 
munkaidő-beosztást a  még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében; a  sztrájk esetleges további napjai 
tekintetében szintén előző nap 16 óráig tájékoztatja a  helyi sztrájkbizottságot arról, hogy a  sztrájk időtartama 
alatt a  sztrájkkal érintett óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban, valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézményben, illetve a  pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben várhatóan hány fő 
gyermek, tanuló lesz jelen a tervezett sztrájk időtartama alatt.

 (19) A  sztrájk időtartamáról, a  sztrájkban részt vevők várható létszámáról, a  sztrájknak a  gyermekek, tanulók nevelése, 
felügyelete kapcsán releváns részleteiről az intézményvezető legkésőbb a sztrájkot megelőző második munkanapon 
16 óráig tájékoztatja az érintett gyermekek, tanulók szüleit.

 (20) Az  intézményvezető a  még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében a  sztrájkoló közalkalmazottat, 
munkavállalót munkavégzési kötelezettség teljesítésére kötelezheti. A  még elégséges szolgáltatás biztosítása 
érdekében munkavégzésre utasított közalkalmazott, munkavállaló erre az  időszakra arányos illetményére, 
munkabérére jogosult.

15. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben foglalkoztatott, 
a  munkavégzési kötelezettségének egyébként eleget nem tevő közalkalmazottal, munkavállalóval szemben 
a  munkáltató a  kötelezettségszegéstől számított nyolc napon belül a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatja.

III. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEKET MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

12. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

16. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személy magyarországi foglalkoztatása tekintetében a  Kormány 
rendeletben az  Mt. 214.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatás 
esetére is megállapíthat munkavállalási engedély alóli mentességet.”

17. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 7.  § (6)  bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész 

helyébe a „harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg,
b) 7.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „Magyarországon egyidejűleg összesen” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) egyetértésben a Magyarországon 
egyidejűleg összesen” szöveg

lép.

13. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

18. §  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 1. 6.  § (7)  bekezdés j)  pontjában a  „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult” 

szövegrész helyébe a „IV. fejezet alapján lefolytatott” szöveg,
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és helyszínen a  szakmai szabályoknak megfelelő, változatlan személyek által nyújtott ellátás, ideértve valamennyi 
foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást.

 (16) Az  esedékes, jogszabályon alapuló fogászati, szemészeti vagy általános szűrővizsgálaton a  gyermek, tanuló 
részvételét biztosítani kell.

 (17) A  sztrájkban érintett köznevelési intézményben sztrájkot szervező helyi sztrájkbizottság, ennek hiányában 
a  helyi  sztrájkszervező (a továbbiakban együtt: helyi sztrájkbizottság) a  tervezett sztrájkot megelőző ötödik 
munkanapon legkésőbb 16 óráig tájékoztatja a  köznevelési intézmény vezetőjét a  sztrájk szándékról, majd 
legkésőbb a  tervezett sztrájk napját megelőző harmadik munkanapon 16 óráig a  sztrájkban várhatóan résztvevő 
közalkalmazottak és egyéb munkavállalók létszámáról és személyéről.

 (18) Az intézményvezető a tervezett sztrájkot megelőző napon legkésőbb 16 óráig közli a sztrájk első napjára érvényes 
munkaidő-beosztást a  még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében; a  sztrájk esetleges további napjai 
tekintetében szintén előző nap 16 óráig tájékoztatja a  helyi sztrájkbizottságot arról, hogy a  sztrájk időtartama 
alatt a  sztrájkkal érintett óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban, valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézményben, illetve a  pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben várhatóan hány fő 
gyermek, tanuló lesz jelen a tervezett sztrájk időtartama alatt.

 (19) A  sztrájk időtartamáról, a  sztrájkban részt vevők várható létszámáról, a  sztrájknak a  gyermekek, tanulók nevelése, 
felügyelete kapcsán releváns részleteiről az intézményvezető legkésőbb a sztrájkot megelőző második munkanapon 
16 óráig tájékoztatja az érintett gyermekek, tanulók szüleit.

 (20) Az  intézményvezető a  még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében a  sztrájkoló közalkalmazottat, 
munkavállalót munkavégzési kötelezettség teljesítésére kötelezheti. A  még elégséges szolgáltatás biztosítása 
érdekében munkavégzésre utasított közalkalmazott, munkavállaló erre az  időszakra arányos illetményére, 
munkabérére jogosult.

15. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben foglalkoztatott, 
a  munkavégzési kötelezettségének egyébként eleget nem tevő közalkalmazottal, munkavállalóval szemben 
a  munkáltató a  kötelezettségszegéstől számított nyolc napon belül a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény 56. §-a szerinti hátrányos jogkövetkezményt alkalmazhatja.

III. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEKET MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

12. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

16. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott személy magyarországi foglalkoztatása tekintetében a  Kormány 
rendeletben az  Mt. 214.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatás 
esetére is megállapíthat munkavállalási engedély alóli mentességet.”

17. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 7.  § (6)  bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész 

helyébe a „harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg,
b) 7.  § (6)  bekezdés a)  pontjában a  „Magyarországon egyidejűleg összesen” szövegrész helyébe 

a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) egyetértésben a Magyarországon 
egyidejűleg összesen” szöveg

lép.

13. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

18. §  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 1. 6.  § (7)  bekezdés j)  pontjában a  „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult” 

szövegrész helyébe a „IV. fejezet alapján lefolytatott” szöveg,
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 2. IV. Fejezet címében a  „gazdálkodó szervezetekre” szövegrész helyébe a  „csődeljárásokra és felszámolási 
eljárásokra” szöveg,

 3. 65.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek 
minősítheti azokat a  (3)  bekezdésben meghatározott körbe tartozó gazdálkodó szervezeteket,” szövegrész 
helyébe az  „az e  fejezetben foglaltak alkalmazásáról hozhat döntést azokra a  gazdálkodó szervezetekre 
vonatkozóan,” szöveg,

 4. 65. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó 
szervezet,” szövegrész helyébe az „Az (1)  bekezdés szerinti döntés hozható arra a  gazdálkodó szervezetre,” 
szöveg,

 5. 66.  § (1)  bekezdésében a  „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet csődeljárása és 
felszámolása esetén az” szövegrész helyébe a  „stratégiailag kiemelt csődeljárásokra és felszámolási 
eljárásokra” szöveg,

 6. 66/A.  §-ában az  „A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet csődeljárásában” szövegrész 
helyébe az „Az e fejezet alkalmazásával lefolytatott csődeljárásban” szöveg,

 7. 67.  § (4)  bekezdésében az „A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása esetén” 
szövegrész helyébe az „Az e fejezet alkalmazásával lefolytatott felszámolási eljárásban” szöveg,

 8. 67.  § (5)  bekezdésében a  „felszámolóbiztos köteles figyelembe venni az  adós stratégiailag kiemelt,” 
szövegrész helyébe a „felszámolóbiztos köteles figyelembe venni az adós 65. § (3) bekezdése szerinti,” szöveg,

 9. 68. § (1) bekezdésében az „Amennyiben a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet” szövegrész 
helyébe az „Amennyiben a gazdálkodó szervezet” szöveg,

10. 68. § (1) bekezdésében a „közműszolgáltatással való ellátása szempontjából stratégiailag kiemelt” szövegrész 
helyébe a „közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt” szöveg,

11. 68.  § (2)  bekezdésében a „stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezet az  (1)  bekezdés” szövegrész helyébe 
a „gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés” szöveg,

12. 68.  § (2)  bekezdésében a „tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében közérdek fűződik” 
szövegrész helyébe a  „tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében kiemelt közérdek 
fűződik” szöveg,

13. 69.  § (2)  bekezdésében az „eljárás olyan, a  Kormány által rendeletben stratégiailag kiemeltnek nyilvánított 
gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a  jelen törvény 68–70.  §-át is alkalmazni kell” 
szövegrész helyébe az  „eljárás olyan gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a  68–70.  § 
rendelkezéseit is alkalmazni kell” szöveg,

14. 69.  § (10)  bekezdésében az  „az eljárás olyan, a  Kormány által rendeletben stratégiailag kiemeltnek 
nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a  jelen törvény 68–70.  §-át is alkalmazni 
kell” szövegrész helyébe az „az eljárás olyan, a  Kormány által a  65.  § (1)  bekezdése szerinti rendeletben 
meghatározott gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a 68–70. § rendelkezéseit is alkalmazni 
kell” szöveg,

15. 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezeteket, és azon 
belül a 68–70. § szerinti gazdálkodó szervezeteket” szövegrész helyébe a „65. és 68–70. § szerinti gazdálkodó 
szervezeteket” szöveg

lép.

19. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66.  §-a a  következő (5a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A  27/A.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontja és 27/A.  § (4)  bekezdés b)  pont bl)  alpontja nem alkalmazható 
a stratégiailag kiemelt csődeljárásokban és felszámolási eljárásokban.”

14. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

20. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV. Fejezete a következő 
24/L. §-sal egészül ki:
„24/L.  § A nyilvántartást kezelő szerv a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, 
az  önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program 
(a  továbbiakban: Program) megvalósítása céljából a  Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) 
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Korm. rendelet 6.  § e)  pontjában foglalt szakmatámogatási feladatának elősegítése és a  Program igénybevételére 
jogosult célcsoport tagjainak bevonása, a  kapcsolattartás elősegítése és a  Programban biztosított szolgáltatás 
nyújtásának érdekében átadja a  Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: SZIN Nonprofit Kft.) részére a  Program időtartama alatt minden év december 15. napjáig 
azon Magyarországon élő magyar állampolgárságú személyek természetes személyazonosító adatait, érvényes 
lakcímadatait, akik a tárgyévet követő év december 31-éig betöltik a 65. életévüket.”

21. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV. Fejezete a következő 
24/M. §-sal egészül ki:
„24/M. § (1) A halottvizsgálatot végző orvos az elhunyt személy azonosítása érdekében az elhunyt személy
a) természetes személyazonosító adatairól,
b) arcképmásáról,
c) személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa okmányazonosítójáról
adatot igényelhet.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti adatigénylés az elhunyt viselt neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve 
adatok közül a halottvizsgálatot végző orvos tudomására jutottak, de legalább a viselt név, a születési hely és idő és 
az anyja családi neve adatok megadásával történik.”

22. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 36.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  adatszolgáltatásért, valamint a  18.  § (4)  bekezdése szerinti kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, 
értesítésért fizetendő igazgatási díj megfizetése alól – ide nem értve a hatóságnak az eljárás során felmerült igazolt 
költségét – mentesség illeti meg a  helyi önkormányzatot, a  költségvetési szervet, a  közjegyzőt, az  önálló bírósági 
végrehajtót, valamint a  SZIN Nonprofit Kft.-t, továbbá törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati 
rendeletben meghatározott ügyfajtákban az ügyfelet.”

23. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/H.  § 
(1)  bekezdésében az „a személy azonosítása” szövegrész helyébe az „a személy – ideértve az  elhunyt személyt – 
azonosítása” szöveg lép.

15. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

24. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „Adatkezelés” című alcíme a  következő 
24/C. §-sal egészül ki:
„24/C.  § (1) A  Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
SZIN Nonprofit Kft.) a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az  önellátásra 
korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: Program) megvalósításához kapcsolódó, a  Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 
610/2020.  (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § e) pontjában foglalt szakmatámogatási feladatának elősegítése, a Program 
igénybevételére jogosult célcsoport tagjainak bevonása, a kapcsolattartás elősegítése és a Programban biztosított 
szolgáltatás nyújtásának érdekében, a Program megvalósításának ideje alatt kezeli
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/L.  §-a szerinti 
személy (a továbbiakban: Programban részt vevő személy) természetes személyazonosító és lakcímadatait, 
elhalálozás esetén az  elhalálozás és holttá nyilvánítás tényére és idejére vonatkozó adatokat, a  külföldön történő 
letelepedés esetén e tényre vonatkozó adatokat, valamint
b) a Programban részt vevő személy által megjelölt, a  Programban való részvételt vállaló kontaktszemélynek 
a természetes személyazonosító és lakcímadatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartam elteltével, illetve ha a Program keretében nyújtott szolgáltatást a Programban 
részt vevő személy vagy az általa megjelölt kontaktszemély nem kívánja igénybe venni, illetve a kapcsolattartáshoz 
a továbbiakban nem járul hozzá, az (1) bekezdés szerinti adatokat a SZIN Nonprofit Kft. haladéktalanul törli.
(3) A  SZIN Nonprofit Kft. az  elhalálozás és holttá nyilvánítás tényének bejegyzését követően az  elhunyt személy 
(1) bekezdés szerinti adatait a halálesetről történő hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli, ezt követően 
haladéktalanul törli.
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Korm. rendelet 6.  § e)  pontjában foglalt szakmatámogatási feladatának elősegítése és a  Program igénybevételére 
jogosult célcsoport tagjainak bevonása, a  kapcsolattartás elősegítése és a  Programban biztosított szolgáltatás 
nyújtásának érdekében átadja a  Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: SZIN Nonprofit Kft.) részére a  Program időtartama alatt minden év december 15. napjáig 
azon Magyarországon élő magyar állampolgárságú személyek természetes személyazonosító adatait, érvényes 
lakcímadatait, akik a tárgyévet követő év december 31-éig betöltik a 65. életévüket.”

21. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV. Fejezete a következő 
24/M. §-sal egészül ki:
„24/M. § (1) A halottvizsgálatot végző orvos az elhunyt személy azonosítása érdekében az elhunyt személy
a) természetes személyazonosító adatairól,
b) arcképmásáról,
c) személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa okmányazonosítójáról
adatot igényelhet.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti adatigénylés az elhunyt viselt neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve 
adatok közül a halottvizsgálatot végző orvos tudomására jutottak, de legalább a viselt név, a születési hely és idő és 
az anyja családi neve adatok megadásával történik.”

22. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 36.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  adatszolgáltatásért, valamint a  18.  § (4)  bekezdése szerinti kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, 
értesítésért fizetendő igazgatási díj megfizetése alól – ide nem értve a hatóságnak az eljárás során felmerült igazolt 
költségét – mentesség illeti meg a  helyi önkormányzatot, a  költségvetési szervet, a  közjegyzőt, az  önálló bírósági 
végrehajtót, valamint a  SZIN Nonprofit Kft.-t, továbbá törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati 
rendeletben meghatározott ügyfajtákban az ügyfelet.”

23. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/H.  § 
(1)  bekezdésében az „a személy azonosítása” szövegrész helyébe az „a személy – ideértve az  elhunyt személyt – 
azonosítása” szöveg lép.

15. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

24. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „Adatkezelés” című alcíme a  következő 
24/C. §-sal egészül ki:
„24/C.  § (1) A  Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
SZIN Nonprofit Kft.) a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az  önellátásra 
korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: Program) megvalósításához kapcsolódó, a  Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 
610/2020.  (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § e) pontjában foglalt szakmatámogatási feladatának elősegítése, a Program 
igénybevételére jogosult célcsoport tagjainak bevonása, a kapcsolattartás elősegítése és a Programban biztosított 
szolgáltatás nyújtásának érdekében, a Program megvalósításának ideje alatt kezeli
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/L.  §-a szerinti 
személy (a továbbiakban: Programban részt vevő személy) természetes személyazonosító és lakcímadatait, 
elhalálozás esetén az  elhalálozás és holttá nyilvánítás tényére és idejére vonatkozó adatokat, a  külföldön történő 
letelepedés esetén e tényre vonatkozó adatokat, valamint
b) a Programban részt vevő személy által megjelölt, a  Programban való részvételt vállaló kontaktszemélynek 
a természetes személyazonosító és lakcímadatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartam elteltével, illetve ha a Program keretében nyújtott szolgáltatást a Programban 
részt vevő személy vagy az általa megjelölt kontaktszemély nem kívánja igénybe venni, illetve a kapcsolattartáshoz 
a továbbiakban nem járul hozzá, az (1) bekezdés szerinti adatokat a SZIN Nonprofit Kft. haladéktalanul törli.
(3) A  SZIN Nonprofit Kft. az  elhalálozás és holttá nyilvánítás tényének bejegyzését követően az  elhunyt személy 
(1) bekezdés szerinti adatait a halálesetről történő hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli, ezt követően 
haladéktalanul törli.
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(4) A SZIN Nonprofit Kft. a külföldön történő letelepedésről való hivatalos tudomásszerzést követő 60 napig kezeli 
a külföldön letelepedett személy (1) bekezdés szerinti adatait, ezt követően haladéktalanul törli.
(5) A SZIN Nonprofit Kft. a Programban részt vevő személyekről és az általuk tett jelzésekről – személyazonosításra 
alkalmatlan módon – statisztikai adatokat szolgáltat a szociálpolitikáért felelős miniszter részére.”

16. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

25. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87.  § 9.  pontjában az „a közalkalmazotti” szövegrész helyébe 
az „a közalkalmazotti, az egészségügyi szolgálati” szöveg lép.

17. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

26. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  magyar légtérben a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 136.  §-a szerinti jogi személy közszolgálati médiaszolgáltatási feladatai ellátása 
érdekében működtetett pilóta nélküli légijármű lakott terület felett eseti légtér kijelölése nélkül jogosult 
UAS-műveletet végrehajtani, továbbá a  környezetvédelmi érdekből korlátozott légtérben is UAS-műveletet 
végrehajtani, a kormányhivatal előzetes tájékoztatása mellett.”

18. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

27. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 23. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„u) az egészségügyről szóló törvény szerinti védettségi igazolványt kiállító hatóság, a védettségi igazolvány kiállítása 
érdekében.”

28. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A.  § Az adattovábbítás kivételével a  személyi azonosító kezelésére a  32.  §-ban foglaltakon kívül jogosult 
az  egészségügyről szóló törvény szerinti védettségi igazolványt kiállító hatóság a  védettségi igazolvány kiállítása 
érdekében.”

29. § (1) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 37. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – kapcsolati kód alkalmazásával – köteles rendszeres adatszolgáltatást 
teljesíteni:)
„n) a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
SZIN Nonprofit Kft.) részére az Nytv. 24/L. §-ában meghatározott polgár családi és utónevének, születési nevének, 
anyja nevének, születési helyének és idejének, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá 
az érintett külföldön történő letelepedéséről, valamint elhalálozása, holttá nyilvánítása tényéről és idejéről.”

 (2) A  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi 
XX. törvény 37. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –]
„k) az (1) bekezdés m) pontja szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltató, valamint az  (1) bekezdés n) pontja szerinti 
SZIN Nonprofit Kft.,”
[kivételével – az  adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében 
az  általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az  érintettekre vonatkozóan, akiknek az  adataira 
nézve az időszerűséget biztosítani kell.]
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19. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

30. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 20. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A  kormányablak, továbbá – ha a  halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás indult – 
a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerinti, az eltemettetéshez és elhamvasztáshoz szükséges engedélyt 
kiadó hatóság az  Eütv. szerinti halottvizsgálati bizonyítványról készített papíralapú másolat kiállítása céljából, 
az  ehhez szükséges ideig kezeli a  halottvizsgálati bizonyítványról készített papíralapú másolat kiállításához 
szükséges adatokat.”

31. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény a következő III/C. Fejezettel egészül ki:
„III/C. FEJEZET
A COVID–19 MEGBETEGEDÉS ELLEN KÜLFÖLDÖN KAPOTT VÉDŐOLTÁSOKNAK AZ ELEKTRONIKUS 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRBE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE
35/S.  § A külpolitikáért felelős miniszternek – az  egészségügyért felelős miniszter és a  közbiztonságért felelős 
miniszter egyetértésével – kiadott rendeletében megjelölt országban, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon 
engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált Covid–19 elleni védőoltással beoltott
a) magyar állampolgár, valamint
b) Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár
e fejezet szerint kérheti Covid–19 elleni védőoltásának bejegyzését az EESZT-be.
35/T.  § (1) A  Covid–19 elleni védőoltás EESZT-be történő bejegyzésére a  2.  § a) vagy b)  pontja szerinti személy 
(a továbbiakban együtt: bejelentő) bejelentése alapján kerül sor.
(2) A  bejelentő az  (1)  bekezdés szerinti bejelentését a  Kormány rendeletében meghatározott szervnél és módon 
teheti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait,
b) a bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa számát,
c) az oltás tényének külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított magyar vagy angol 
nyelvű igazolását, más idegen nyelvű igazolás esetén annak hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az  igazolásnak 
tartalmaznia kell a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: EUr.) Melléklet (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat, valamint
d) a bejelentő TAJ számát, ha azzal rendelkezik.
(4) A  bejelentő a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti adatokat az  EUr. szerinti, külföldi állam által kiállított digitális 
Covid-igazolvánnyal is igazolhatja.
35/U.  § A 35/T.  § (2)  bekezdése szerinti szerv bejelentés esetén haladéktalanul intézkedik, hogy a  feladat- és 
hatáskörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató a  35/T.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti igazolás adatait 
az  EESZT-ben rögzítse. A  35/T.  § (3)  bekezdése szerinti adatokat a  35/T.  § (2)  bekezdése szerinti szerv azok 
továbbításáig kezeli.
35/V. § A 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentés illeték- és díjmentes.”

32. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  35/T.  § (2)  bekezdése szerinti szervet és bejelentési módokat 
rendeletben határozza meg.”

33. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy az  egészségügyért felelős miniszter és 
a közbiztonságért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg a 35/S. § szerinti országokat.”
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19. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

30. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 20. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A  kormányablak, továbbá – ha a  halál körülményeinek vizsgálatára hatósági vagy büntetőeljárás indult – 
a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerinti, az eltemettetéshez és elhamvasztáshoz szükséges engedélyt 
kiadó hatóság az  Eütv. szerinti halottvizsgálati bizonyítványról készített papíralapú másolat kiállítása céljából, 
az  ehhez szükséges ideig kezeli a  halottvizsgálati bizonyítványról készített papíralapú másolat kiállításához 
szükséges adatokat.”

31. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény a következő III/C. Fejezettel egészül ki:
„III/C. FEJEZET
A COVID–19 MEGBETEGEDÉS ELLEN KÜLFÖLDÖN KAPOTT VÉDŐOLTÁSOKNAK AZ ELEKTRONIKUS 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRBE TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE
35/S.  § A külpolitikáért felelős miniszternek – az  egészségügyért felelős miniszter és a  közbiztonságért felelős 
miniszter egyetértésével – kiadott rendeletében megjelölt országban, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon 
engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált Covid–19 elleni védőoltással beoltott
a) magyar állampolgár, valamint
b) Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár
e fejezet szerint kérheti Covid–19 elleni védőoltásának bejegyzését az EESZT-be.
35/T.  § (1) A  Covid–19 elleni védőoltás EESZT-be történő bejegyzésére a  2.  § a) vagy b)  pontja szerinti személy 
(a továbbiakban együtt: bejelentő) bejelentése alapján kerül sor.
(2) A  bejelentő az  (1)  bekezdés szerinti bejelentését a  Kormány rendeletében meghatározott szervnél és módon 
teheti meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait,
b) a bejelentő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa számát,
c) az oltás tényének külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató által kiállított magyar vagy angol 
nyelvű igazolását, más idegen nyelvű igazolás esetén annak hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az  igazolásnak 
tartalmaznia kell a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: EUr.) Melléklet (1) bekezdés c)–j) pontjában meghatározottakat, valamint
d) a bejelentő TAJ számát, ha azzal rendelkezik.
(4) A  bejelentő a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti adatokat az  EUr. szerinti, külföldi állam által kiállított digitális 
Covid-igazolvánnyal is igazolhatja.
35/U.  § A 35/T.  § (2)  bekezdése szerinti szerv bejelentés esetén haladéktalanul intézkedik, hogy a  feladat- és 
hatáskörrel rendelkező egészségügyi szolgáltató a  35/T.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti igazolás adatait 
az  EESZT-ben rögzítse. A  35/T.  § (3)  bekezdése szerinti adatokat a  35/T.  § (2)  bekezdése szerinti szerv azok 
továbbításáig kezeli.
35/V. § A 35/T. § (1) bekezdése szerinti bejelentés illeték- és díjmentes.”

32. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  35/T.  § (2)  bekezdése szerinti szervet és bejelentési módokat 
rendeletben határozza meg.”

33. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény 38. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy az  egészségügyért felelős miniszter és 
a közbiztonságért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg a 35/S. § szerinti országokat.”
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20. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

34. §  Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/K. § b) és c) pontja.

21. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

35. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme 
a következő 82/S. §-sal egészül ki:
„82/S.  § (1) A  Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi 
LXXXIX. törvénnyel megállapított
a) 5/B. § f ) pontjában,
b) „Utazási költségtérítési támogatás” alcímben,
c) 29. § (7) bekezdésében, valamint
d) 62. § (2a) és (2b) bekezdésében
foglalt rendelkezések helyett a  2021. december 31-én hatályos 5/B.  § f )  pontjában, „Utazási költségtérítés” 
alcímben, 29. § (7) bekezdésében, valamint 62. § (2a) és (2b) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni 
2022. július 1-jéig.
(2) A biztosított az utazási költségeihez nyújtott támogatásra való jogosultságát 2022. július 1-jéig a beutaló orvos 
által, vagy ha az  ellátásra – azonnali ellátás szükségessége miatt – beutaló nélkül került sor, az  ellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató orvosa által kiállított igazolással igazolja.
(3) E  törvénynek a  Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi 
LXXXIX. törvénnyel megállapított 61. § (6) bekezdését 2022. július 1-jéig nem kell alkalmazni.”

36. §  Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44/A. §-a.

22. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

37. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  járványügyi hatóság elrendelheti a  hatósági házi karantén szabályai betartásának az  érintett nagykorú 
cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és az általa megadott egészségügyi 
adatainak a továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: karantén szoftver) alkalmazásával történő 
ellenőrzését, ha
a) a járványügyi hatóság mérlegelése szerint a  hatósági házi karantén célja ezen eszköz alkalmazásával is 
biztosítható, és
b) az érintett nagykorú cselekvőképes személy nyilatkozik, hogy
ba) a karantén szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, 
valamint
bb) a karantén szoftver telepítését és használatát önként vállalja.”

 (2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A karantén szoftver telepítésére és használatára vonatkozó kötelezettség teljesítését a rendőrség – elsősorban 
elektronikus úton – ellenőrzi, amelynek során az (1) bekezdés szerint elrendelt, a karantén szoftver alkalmazásával 
történő ellenőrzéssel érintett személy (a továbbiakban: érintett személy) köteles együttműködni, és a  karantén 
szoftverrel a  rendőrség által előírt műveletet elvégezni. A  rendőrség a  karantén szoftver útján megadott mozgási 
adatokat elektronikus úton is összevetheti a hatósági házi karanténra kijelölt hely adataival. Az ellenőrzés nem járhat 
az érintett személy magánéletének szükségtelen zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése 
indokolatlanul nem zavarható meg. A  személyes ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a  karantén szoftver által 
biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az  érintett személy a  karantén szoftver használatát 
elmulasztja.”

 (3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  hatósági házi karantén szabályai betartásának a  karantén szoftver alkalmazásával történő ellenőrzését 
a  járványügyi hatóság az  (1)  bekezdés szerint nem rendeli el, a  hatósági házi karantén szabályainak megtartását 
a rendőrség személyes jelenlét útján ellenőrzi.”
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38. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Fertőző betegség elleni védettség igazolása
74/C.  § (1) Az  emberi egészségre kiemelten veszélyes vagy az  emberi életre veszélyes, járványos megbetegedés 
okozására alkalmas fertőzés esetében a  Kormány rendeletben elrendelheti, hogy a  rendeletben meghatározott 
fertőző betegség elleni védettség igazolása hatósági igazolvány, illetve applikáció útján
a) a fertőző betegségből a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben a  Kormány rendeletében 
meghatározott időn belül történő felgyógyulás,
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság immunizálására felhasznált, a fertőző 
betegség elleni oltóanyaggal történt védőoltás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: oltottság), illetve
c) a fertőző betegség mikrobiológiai laboratóriumi diagnózisát igazoló vizsgálat hiteles negatív eredménye
tényének az igazolásával történhet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  Kormány rendeletben határozza meg, hogy a  hatósági igazolvány, illetve 
az applikáció mely (1) bekezdés szerinti tényt igazolja.
74/D. § (1) A 74/C. § (1) bekezdése szerinti tényt igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) 
– a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – legfeljebb a következő adatokat tartalmazhatja:
a) az érintett nevét,
b) az érintettnek a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa megnevezését és 
okmányazonosítóját,
c) a védettségi igazolvány sorszámát,
d) védőoltás esetében az oltóanyag típusát, az oltás dátumát,
e) a védettség érvényességét,
f ) az a)–e) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
g) szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat,
h) a fertőző betegség megnevezését.
(2) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti adatot a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell számítani. 
A védettség érvényességének ténye kizárólag az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adat segítségével is feltüntethető.
(3) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti adat az érintett felgyógyultságából származtatható, az EESZT működtetője 
jogosult automatikus információátadás útján átvenni a járványügyi szakrendszerből az érintett felgyógyultságának 
idejét.
(4) Ha a  védettségi igazolvány tartalmazza az  oltóanyag típusát, az  oltás dátumát, a  Kormány rendeletében 
előírhatja, hogy az oltóanyag típusára és az egyes oltások dátumára vonatkozó adatot csak az (1) bekezdés f ) pontja 
szerinti adat tartalmazza.
(5) Ezen alcím felgyógyultságra vonatkozó szabályait akkor kell alkalmazni, ha a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint a felgyógyultság a 74/C. § (1) bekezdése szerinti védettséget igazol.
74/E.  § (1) A  védettségi igazolványt a  Kormány rendeletében meghatározott hatóság (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: kiállító hatóság) állítja ki.
(2) A kiállító hatóság adatfeldolgozóként a Kormány rendeletében megjelölt szerveket köteles bevonni.
(3) A  védettségi igazolványt a  kiállító hatóság a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben hivatalból, 
a Kormány rendeletében meghatározott esetekben kérelemre állítja ki.
(4) A  hivatalbóli kiállítás díjmentes, a  védettségi igazolvány kérelemre történő kiállításáért – az  (5)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(5) Az  érintett a  hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a  védettségi igazolvány kiállítását, 
ha a kérelmező a védettségi igazolványt a hivatalbóli kiállításra rendelkezésre álló határidőt követő 30 napon belül 
nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban 
került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.
(6) Ha a védettségi igazolvány tartalmazza az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját vagy nevét, és a  Kormány rendeletében előírja, hogy 
ezen adatok megváltozása esetén az  érintett számára hivatalból kell kiállítani új védettségi igazolványt, 
a  személyazonosító igazolvány esetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti nyilvántartást kezelő szerv, útlevél esetében az útiokmány-
nyilvántartást vezető szerv, vezetői engedély esetén a  vezetői engedély nyilvántartást vezető szerv (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) – annak érdekében, hogy a  kiállító hatóság számára 
jelezze, hogy új védettségi igazolványt kell kiállítani – jogosult megismerni, hogy az érintett személy rendelkezik-e 
védettségi igazolvánnyal.
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38. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény III. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Fertőző betegség elleni védettség igazolása
74/C.  § (1) Az  emberi egészségre kiemelten veszélyes vagy az  emberi életre veszélyes, járványos megbetegedés 
okozására alkalmas fertőzés esetében a  Kormány rendeletben elrendelheti, hogy a  rendeletben meghatározott 
fertőző betegség elleni védettség igazolása hatósági igazolvány, illetve applikáció útján
a) a fertőző betegségből a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben a  Kormány rendeletében 
meghatározott időn belül történő felgyógyulás,
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság immunizálására felhasznált, a fertőző 
betegség elleni oltóanyaggal történt védőoltás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: oltottság), illetve
c) a fertőző betegség mikrobiológiai laboratóriumi diagnózisát igazoló vizsgálat hiteles negatív eredménye
tényének az igazolásával történhet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  Kormány rendeletben határozza meg, hogy a  hatósági igazolvány, illetve 
az applikáció mely (1) bekezdés szerinti tényt igazolja.
74/D. § (1) A 74/C. § (1) bekezdése szerinti tényt igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) 
– a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – legfeljebb a következő adatokat tartalmazhatja:
a) az érintett nevét,
b) az érintettnek a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa megnevezését és 
okmányazonosítóját,
c) a védettségi igazolvány sorszámát,
d) védőoltás esetében az oltóanyag típusát, az oltás dátumát,
e) a védettség érvényességét,
f ) az a)–e) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
g) szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat,
h) a fertőző betegség megnevezését.
(2) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti adatot a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell számítani. 
A védettség érvényességének ténye kizárólag az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adat segítségével is feltüntethető.
(3) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti adat az érintett felgyógyultságából származtatható, az EESZT működtetője 
jogosult automatikus információátadás útján átvenni a járványügyi szakrendszerből az érintett felgyógyultságának 
idejét.
(4) Ha a  védettségi igazolvány tartalmazza az  oltóanyag típusát, az  oltás dátumát, a  Kormány rendeletében 
előírhatja, hogy az oltóanyag típusára és az egyes oltások dátumára vonatkozó adatot csak az (1) bekezdés f ) pontja 
szerinti adat tartalmazza.
(5) Ezen alcím felgyógyultságra vonatkozó szabályait akkor kell alkalmazni, ha a  Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint a felgyógyultság a 74/C. § (1) bekezdése szerinti védettséget igazol.
74/E.  § (1) A  védettségi igazolványt a  Kormány rendeletében meghatározott hatóság (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: kiállító hatóság) állítja ki.
(2) A kiállító hatóság adatfeldolgozóként a Kormány rendeletében megjelölt szerveket köteles bevonni.
(3) A  védettségi igazolványt a  kiállító hatóság a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben hivatalból, 
a Kormány rendeletében meghatározott esetekben kérelemre állítja ki.
(4) A  hivatalbóli kiállítás díjmentes, a  védettségi igazolvány kérelemre történő kiállításáért – az  (5)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(5) Az  érintett a  hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a  védettségi igazolvány kiállítását, 
ha a kérelmező a védettségi igazolványt a hivatalbóli kiállításra rendelkezésre álló határidőt követő 30 napon belül 
nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban 
került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.
(6) Ha a védettségi igazolvány tartalmazza az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját vagy nevét, és a  Kormány rendeletében előírja, hogy 
ezen adatok megváltozása esetén az  érintett számára hivatalból kell kiállítani új védettségi igazolványt, 
a  személyazonosító igazolvány esetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti nyilvántartást kezelő szerv, útlevél esetében az útiokmány-
nyilvántartást vezető szerv, vezetői engedély esetén a  vezetői engedély nyilvántartást vezető szerv (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) – annak érdekében, hogy a  kiállító hatóság számára 
jelezze, hogy új védettségi igazolványt kell kiállítani – jogosult megismerni, hogy az érintett személy rendelkezik-e 
védettségi igazolvánnyal.
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74/F. § (1) Oltottság esetén az egészségügyi szolgáltató
a) a védőoltás beadását, az oltás dátumát, a védőoltás típusát,
b) – ha az  érintett jelzése szerint a  levelezési címe a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől 
eltér – az érintett levelezési címét,
c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem 
rendelkezik – az  érintett nevét, a  külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványának okmányazonosítóját,
d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét
az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján haladéktalanul továbbítja a kiállító hatóság részére.
(2) A kiállító hatóság
a) az EESZT működtetőjétől
aa) – ha a  védettségi igazolvány érvényessége a  Kormány rendelete szerint az  érintettnek a  fertőző betegségből 
történő felgyógyulásától, vagy a  fertőzés igazolásától számítandó – a  felgyógyult személy Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelét (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: TAJ szám), a  74/D.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti 
adatot, valamint a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint az  érintettnek a  fertőzés igazolásának, vagy 
a fertőző betegségből történt felgyógyulásának időpontját,
ab) az oltott személy TAJ számát, a  74/D.  § (1)  bekezdés d) és f )  pontja szerinti adatot, valamint az  (1)  bekezdés 
szerinti adatokat,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől az érintett személy természetes személyazonosító adatait, 
nemét, állampolgárságát, személyi azonosítóját, lakcímét, a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülésének 
oka és időpontja adatait, továbbá az állandó személyazonosító igazolványának az Nytv. 11. § (1) bekezdés n) pontja 
és 29. § (2) bekezdése szerinti adatait,
c) az útiokmány-nyilvántartást vezető szervtől az  érintett személy természetes személyazonosító adatait, személyi 
azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint érvényességére 
vonatkozó adatokat,
d) a vezetői engedély nyilvántartást vezető szervtől az  érintett személy természetes személyazonosító adatait, 
állampolgárságát, a vezetői engedélye típusát és okmányazonosítóját, valamint érvényességére vonatkozó adatokat
automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.
(3) A  kiállító hatóság az  (1) és (2)  bekezdés szerinti adatokat – a  TAJ szám kivételével – a  védettségi igazolvány 
megszemélyesítése és az  érintett részére történő továbbítása érdekében az  állandó személyazonosító igazolvány 
megszemélyesítéséért felelős szervezetnek továbbítja.
(4) A  kiállító hatóság csak abban az  esetben veszi át az  érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványának adatait a  nyilvántartó szervtől, ha a  Kormány rendelete értelmében a  védettségi igazolvány 
azt tartalmazza.
(5) A  védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az  érintett kérte, egyebekben 
a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
(6) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi 
igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető 
a  postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, amennyiben azokat a  feladást igazoló 
elektronikus okirat tartalmazza.
(7) Ha a  Kormány rendelete alapján a  fertőző betegségből történő felgyógyulás után, a  szervezetben a  fertőző 
betegség ellen jelen lévő ellenanyag esetén is van helye védettségi igazolvány kiállításának, a  Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint az ellenanyag jelenlétének igazolására a kiállító hatóság – megfelelő szintű 
ellenanyag kimutatása esetén – a  vizsgálati eredményből az  orvosszakmai szempontokat is figyelembe véve 
a vizsgálat értékelését, valamint az érintett TAJ számát az EESZT-ben rögzíti.
(8) Ha a Kormány rendelete alapján a  fertőző betegség mikrobiológiai laboratóriumi diagnózisát igazoló vizsgálat 
hiteles negatív eredménye esetén is van helye védettségi igazolvány kiállításának, a  kiállító hatóság – a  vizsgálati 
módszer megfelelősége esetén – a vizsgálati leletből az orvosszakmai szempontokat is figyelembe véve a vizsgálat 
értékelését, valamint az érintett TAJ számát az EESZT-ben rögzíti.
74/G. § (1) Az EESZT működtetője a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a 74/C. § (1) bekezdése szerinti 
tényt igazoló applikációt (a továbbiakban: applikáció) biztosít az érintettek számára.
(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – a Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint igazolja a 74/C. § (1) bekezdése szerinti tényt.
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(3) Az  applikáció a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint legfeljebb a  74/D.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatokat, valamint az érintett TAJ számát tartalmazhatja.
(4) Ha a  Kormány rendeletében megjelölt fertőző betegség a  SARS-CoV-2 koronavírus által okozott COVID–19 
betegség, a  Kormány rendeletében kijelölheti az  (1)  bekezdés szerinti applikációt a  Covid19-világjárvány idején 
a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra 
vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről 
szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós 
digitális Covid-igazolványnak. Ebben az  esetben az  applikáció az  EUr.-ben meghatározott, az  uniós digitális 
Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat jeleníti meg.
74/H.  § (1) A  74/C–74/G.  § rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az  e  §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  Kormány rendelete előírja a  védettségi igazolványon a  74/D.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adat 
szerepeltetését, és ha a  nem magyar állampolgár érintett nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy 
útlevéllel vagy a  magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel, a  védettségi igazolvány útlevél száma rovata 
az érintett tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt esetben az  egészségügyi szolgáltató az  EESZT-ben az  érintett neve mellett 
a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.
(4) A felgyógyultság igazolására vonatkozó kérelemben a kérelmező
a) a nevét,
b) az útlevelének okmányazonosítóját,
c) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját,
d) a (2) bekezdés szerinti esetben a tartózkodási engedélyének számát,
e) a levelezési címét, valamint
f ) a felgyógyultság igazolását a Kormány rendeletében meghatározott módon
adja meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.
(6) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.
(7) A  TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy a  fertőző betegség mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálattal 
történt igazolása miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében – ha az  érintett azzal még nem 
rendelkezik – az  EESZT működtetője az  EESZT-ben technikai azonosítót képez és az  érintett nevét, valamint 
az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.
(8) Az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját, valamint – a (2) bekezdésben foglalt 
esetben – a tartózkodási engedélyének számát adja át a kiállító hatóságnak.
(9) Ha az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján kell kézbesíteni.
(10) A (9) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a külképviselet 
az érintett nevét és értesítési adatát a kézbesítés megtörténtéig kezeli.
74/I.  § (1) Az  EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a  védőoltást igazoló védettségi igazolvány 
kiállítása érdekében a  védőoltás beadását követő egy évig kezeli az  érintett 74/D.  § (1)  bekezdés b)–f )  pontja, 
valamint 74/F. § (2) bekezdése szerinti adatait.
(2) A kiállító hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított három évig 
kezeli az érintett 74/F. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatait.
(3) Az EESZT működtetője az applikáció működtetése érdekében – ha törvény az adatkezelésre hosszabb időt nem 
állapít meg – az érintett 74/G. § (3) bekezdése szerinti adatait az adatok beérkezésétől számított három évig kezeli.
74/J. § (1) A Kormány rendeletében meghatározott, a  fertőző betegség ellen Magyarország területén kívül kapott 
védőoltások esetében a 74/C–74/I. §-t az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  külpolitikáért felelős miniszternek az  egészségügyért felelős miniszterrel és a  közbiztonságért felelős 
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban kapott, a  Kormány rendeletében 
meghatározott védőoltás esetén a  magyar állampolgár és a  Magyarország területén 180 napon belül 90 napot 
meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a  kiállító hatóság a  védettségi igazolványt 
15 napon belül díjmentesen állítja ki.
(3) A kérelemhez csatolni kell a Kormány rendeletében meghatározott iratokat.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
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(3) Az  applikáció a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint legfeljebb a  74/D.  § (1)  bekezdése szerinti 
adatokat, valamint az érintett TAJ számát tartalmazhatja.
(4) Ha a  Kormány rendeletében megjelölt fertőző betegség a  SARS-CoV-2 koronavírus által okozott COVID–19 
betegség, a  Kormány rendeletében kijelölheti az  (1)  bekezdés szerinti applikációt a  Covid19-világjárvány idején 
a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra 
vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről 
szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós 
digitális Covid-igazolványnak. Ebben az  esetben az  applikáció az  EUr.-ben meghatározott, az  uniós digitális 
Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat jeleníti meg.
74/H.  § (1) A  74/C–74/G.  § rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az  e  §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  Kormány rendelete előírja a  védettségi igazolványon a  74/D.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adat 
szerepeltetését, és ha a  nem magyar állampolgár érintett nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy 
útlevéllel vagy a  magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel, a  védettségi igazolvány útlevél száma rovata 
az érintett tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt esetben az  egészségügyi szolgáltató az  EESZT-ben az  érintett neve mellett 
a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.
(4) A felgyógyultság igazolására vonatkozó kérelemben a kérelmező
a) a nevét,
b) az útlevelének okmányazonosítóját,
c) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját,
d) a (2) bekezdés szerinti esetben a tartózkodási engedélyének számát,
e) a levelezési címét, valamint
f ) a felgyógyultság igazolását a Kormány rendeletében meghatározott módon
adja meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.
(6) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.
(7) A  TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy a  fertőző betegség mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálattal 
történt igazolása miatt védettségi igazolványra jogosult személy esetében – ha az  érintett azzal még nem 
rendelkezik – az  EESZT működtetője az  EESZT-ben technikai azonosítót képez és az  érintett nevét, valamint 
az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.
(8) Az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját, valamint – a (2) bekezdésben foglalt 
esetben – a tartózkodási engedélyének számát adja át a kiállító hatóságnak.
(9) Ha az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján kell kézbesíteni.
(10) A (9) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a külképviselet 
az érintett nevét és értesítési adatát a kézbesítés megtörténtéig kezeli.
74/I.  § (1) Az  EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a  védőoltást igazoló védettségi igazolvány 
kiállítása érdekében a  védőoltás beadását követő egy évig kezeli az  érintett 74/D.  § (1)  bekezdés b)–f )  pontja, 
valamint 74/F. § (2) bekezdése szerinti adatait.
(2) A kiállító hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított három évig 
kezeli az érintett 74/F. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatait.
(3) Az EESZT működtetője az applikáció működtetése érdekében – ha törvény az adatkezelésre hosszabb időt nem 
állapít meg – az érintett 74/G. § (3) bekezdése szerinti adatait az adatok beérkezésétől számított három évig kezeli.
74/J. § (1) A Kormány rendeletében meghatározott, a  fertőző betegség ellen Magyarország területén kívül kapott 
védőoltások esetében a 74/C–74/I. §-t az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  külpolitikáért felelős miniszternek az  egészségügyért felelős miniszterrel és a  közbiztonságért felelős 
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban kapott, a  Kormány rendeletében 
meghatározott védőoltás esetén a  magyar állampolgár és a  Magyarország területén 180 napon belül 90 napot 
meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár részére a  kiállító hatóság a  védettségi igazolványt 
15 napon belül díjmentesen állítja ki.
(3) A kérelemhez csatolni kell a Kormány rendeletében meghatározott iratokat.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
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c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
(5) A  kiállító hatóság a  (4)  bekezdés szerinti adatokat – a  védettségi igazolvány kiállítása és annak ellenőrzése 
érdekében – három évig kezeli.
74/K.  § (1) A  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállásakor, a  fertőző betegség terjedésének 
megakadályozása érdekében a  Kormány rendeletében meghatározhatja azon szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, 
egyéb helyeket, amelyek kizárólag érvényes védettség igazolásával vehetőek igénybe, illetve amelyekbe az érintett 
kizárólag érvényes védettség igazolásával léphet be. A  Kormány rendeletében meghatározott esetekben 
az  érvényes védettség igazolása mentesítést adhat jogszabályban előírt járványügyi korlátozó intézkedések 
betartása alól.
(2) A Kormány rendeletében meghatározhatja azon személyek körét, akiknek nem kell védettséget igazolnia.
(3) A  Kormány rendeletében előírhatja, hogy az  érvényes védettség igazolása során az  érintett a  védettség 
igazolásához előírt vagy más, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványát felhívásra köteles bemutatni. 
Az érvényes védettséget ellenőrző szerv vagy személy jogosult a védettségi igazolványban, illetve az applikációban 
foglalt adatok, valamint az  érintett személyazonosság igazolására alkalmas igazolványán szereplő adatok 
megismerésére.
(4) Az  ellenőrző szerv vagy személy a  (3)  bekezdésben szereplő igazolványok és applikáció adatait – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.”

39. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 217. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Halálozás esetén – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – halottvizsgálati bizonyítványt kell kiállítani. 
A halottvizsgálati bizonyítvány – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – az (1) bekezdés szerinti célból 
tartalmazza
a) az elhunyt
aa) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, a lakcím-, illetve okmányadatokat, valamint 
az elhunyt állampolgárságára, Társadalombiztosítási Azonosító Jelére vonatkozó adatokat,
ab) elhalálozásásának körülményeire, boncolására, halálának okaira vonatkozó egészségügyi adatokat, valamint 
az elhunyt temetésével összefüggő adatokat, valamint
b) az eltemettetésre kötelezett, illetve az  eltemetést intéző személy azonosításához szükséges természetes 
személyazonosító és kapcsolattartási adatokat.”

 (2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 217. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítására jogszabályban kijelölt, az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt 
Kiállító Rendszer működtetője a (2) bekezdés szerinti, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításához szükséges,
a) az elhunytra vonatkozó adatokat a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követő 30 évig,
b) az eltemettetésre kötelezettre, illetve az  eltemettetőre vonatkozó adatokat a  halottvizsgálati bizonyítvány 
kiállítását követő 5 évig
kezeli.”

40. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 231/A. §-sal egészül ki:
„231/A. § (1) Egészségügyi válsághelyzetben a megbetegedések megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges,
a) az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú 
gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-igényt és
b) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú gyógyszerigényt
a miniszter döntése alapján a kötelezett gyártó egyéb vállalásait megelőzően – gyártókapacitása erejéig – köteles 
teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatból következő elsőbbségi szolgáltatás teljesítése miatt a kötelezett gyártó más 
szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadhatja, és ezzel összefüggésben vele szemben szerződésszegésre 
alapított jog nem gyakorolható, és szerződésszegésen alapuló igény nem érvényesíthető.
(3) Ha a  kötelezett gyártó a  (2)  bekezdés alapján más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadja, 
e döntéssel összefüggésben harmadik fél tekintetében felmerült kártalanítási igény a kötelezett gyártóval szemben 
nem érvényesíthető.”
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41. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  (2)–(4)  bekezdés alapján az  Operatív Törzs az  érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adatot 
– a 228. § (2) bekezdése szerinti körülménnyel való érintettség tényét ide nem értve – kizárólag a (8) bekezdésben 
meghatározott módon akkor ismerheti meg és akkor kezeli, ha az  a  228.  § (2)  bekezdése szerinti körülmény 
megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása céljából valamely halaszthatatlan 
intézkedés vagy a 228. § (2) bekezdése szerinti körülménynek az emberi egészségre gyakorolt hosszú távú hatásai 
kutatásához szükséges intézkedés megtételéhez elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan 
feltehető, hogy
a) az intézkedés az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adat személyazonosításra alkalmatlanná tétele, 
álnevesítése vagy más – az érintett azonosítását nem igénylő – adat megismerése útján nem volna megtehető, vagy
b) az intézkedés a)  pont szerinti módon való megtétele az  intézkedés sikeressége szempontjából aránytalan 
nehézséggel vagy sérelemmel járna.”

 (2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. §-a a következő (14)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Működésének befejezése esetén az Operatív Törzs a (4)–(8) bekezdés alapján kezelt adatokat – az egészségügyi 
válsághelyzetre okot adó körülmény vizsgálata, ezen körülménynek az  emberi egészségre gyakorolt hosszú távú 
hatásai elemzése és kutathatósága céljából – a  Kormány rendeletében kijelölt egészségügyi államigazgatási 
szervnek átadja.
(15) A  (14)  bekezdés szerint átadott személyes adatok kezelését a  Kormány rendeletében kijelölt egészségügyi 
államigazgatási szerv korlátozza. A  korlátozás alá eső személyes adatokat kizárólag az  érintett, a  személyes 
adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlása során ismerheti meg, azok kizárólag a  törvényben, az  adatok 
megismerésére feljogosított szervnek továbbíthatóak. A  korlátozás alá eső adatokkal azok tárolásán kívül 
– a (17) és (18) bekezdésben foglalt kivételekkel – más művelet nem végezhető.
(16) A (14) bekezdés szerint átadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés szükségességét az egészségügyi 
államigazgatási szerv az adatok átvételétől kezdve legalább ötévente felülvizsgálja.
(17) A (14) bekezdés szerinti, az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adathoz – a 228. § (2) bekezdése 
szerinti körülménnyel való érintettség tényét ide nem értve – a (14) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási 
szerv kutatási célból hozzáférést biztosít az  általa a  kutatás elvégzésére megbízott, a  Kormány rendeletében 
meghatározott feltételeknek megfelelő adatfeldolgozónak, ha a  kutatás célja a  228.  § (2)  bekezdése szerinti 
körülmény megelőzése, megismerése, felderítése vagy a  járványnak a társadalmat érintő egészségügyi hatásainak 
vizsgálata és a kutatáshoz az adat elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan feltehető, hogy
a) a kutatás az  érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adat személyazonosításra alkalmatlanná tétele, 
álnevesítése vagy más – az érintett azonosítását nem igénylő – adat megismerése útján nem volna végezhető vagy
b) a kutatás az a) pont szerinti módon való megtétele a kutatás sikeressége szempontjából aránytalan nehézséggel 
vagy sérelemmel járna.
(18) A  közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az  ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy 
kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy (14)  bekezdés 
szerinti adataihoz a (14) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv
a) az érintett kezelését végző orvos,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv, valamint
e) a NER végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel rendelkező alkalmazottja
részére – kérésükre – hozzáférést biztosít, ha a  megkereső igazolja, hogy az  adatot más szervtől beszerezni nem 
tudja és az adat az érintett kezeléséhez vagy a megkereső szerv járványügyi feladatai ellátásához elengedhetetlenül 
szükséges.”

42. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal egészül ki:
„232/H. § (1) Járványügyi készültség esetén az állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban működő szervnél, 
intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak tekintetében – a  (16) és (17)  bekezdés szerinti 
kivétellel – az  alapvető munkáltatói jogokat gyakorló személy (e § alkalmazásában a  továbbiakban: munkáltató) 
a  fenntartó, illetve a  tulajdonos jóváhagyásával – az  egészség megóvása érdekében, a  munkahely és a  munkakör 
sajátosságaira is figyelemmel – a  járványügyi készültség bevezetésének alapjául szolgáló járványt okozó kórokozó 
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41. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  (2)–(4)  bekezdés alapján az  Operatív Törzs az  érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adatot 
– a 228. § (2) bekezdése szerinti körülménnyel való érintettség tényét ide nem értve – kizárólag a (8) bekezdésben 
meghatározott módon akkor ismerheti meg és akkor kezeli, ha az  a  228.  § (2)  bekezdése szerinti körülmény 
megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása céljából valamely halaszthatatlan 
intézkedés vagy a 228. § (2) bekezdése szerinti körülménynek az emberi egészségre gyakorolt hosszú távú hatásai 
kutatásához szükséges intézkedés megtételéhez elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan 
feltehető, hogy
a) az intézkedés az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adat személyazonosításra alkalmatlanná tétele, 
álnevesítése vagy más – az érintett azonosítását nem igénylő – adat megismerése útján nem volna megtehető, vagy
b) az intézkedés a)  pont szerinti módon való megtétele az  intézkedés sikeressége szempontjából aránytalan 
nehézséggel vagy sérelemmel járna.”

 (2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. §-a a következő (14)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Működésének befejezése esetén az Operatív Törzs a (4)–(8) bekezdés alapján kezelt adatokat – az egészségügyi 
válsághelyzetre okot adó körülmény vizsgálata, ezen körülménynek az  emberi egészségre gyakorolt hosszú távú 
hatásai elemzése és kutathatósága céljából – a  Kormány rendeletében kijelölt egészségügyi államigazgatási 
szervnek átadja.
(15) A  (14)  bekezdés szerint átadott személyes adatok kezelését a  Kormány rendeletében kijelölt egészségügyi 
államigazgatási szerv korlátozza. A  korlátozás alá eső személyes adatokat kizárólag az  érintett, a  személyes 
adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlása során ismerheti meg, azok kizárólag a  törvényben, az  adatok 
megismerésére feljogosított szervnek továbbíthatóak. A  korlátozás alá eső adatokkal azok tárolásán kívül 
– a (17) és (18) bekezdésben foglalt kivételekkel – más művelet nem végezhető.
(16) A (14) bekezdés szerint átadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés szükségességét az egészségügyi 
államigazgatási szerv az adatok átvételétől kezdve legalább ötévente felülvizsgálja.
(17) A (14) bekezdés szerinti, az érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adathoz – a 228. § (2) bekezdése 
szerinti körülménnyel való érintettség tényét ide nem értve – a (14) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási 
szerv kutatási célból hozzáférést biztosít az  általa a  kutatás elvégzésére megbízott, a  Kormány rendeletében 
meghatározott feltételeknek megfelelő adatfeldolgozónak, ha a  kutatás célja a  228.  § (2)  bekezdése szerinti 
körülmény megelőzése, megismerése, felderítése vagy a  járványnak a társadalmat érintő egészségügyi hatásainak 
vizsgálata és a kutatáshoz az adat elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan feltehető, hogy
a) a kutatás az  érintett azonosítását lehetővé tevő egészségügyi adat személyazonosításra alkalmatlanná tétele, 
álnevesítése vagy más – az érintett azonosítását nem igénylő – adat megismerése útján nem volna végezhető vagy
b) a kutatás az a) pont szerinti módon való megtétele a kutatás sikeressége szempontjából aránytalan nehézséggel 
vagy sérelemmel járna.
(18) A  közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az  ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy 
kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy (14)  bekezdés 
szerinti adataihoz a (14) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv
a) az érintett kezelését végző orvos,
b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,
c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,
d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv, valamint
e) a NER végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel rendelkező alkalmazottja
részére – kérésükre – hozzáférést biztosít, ha a  megkereső igazolja, hogy az  adatot más szervtől beszerezni nem 
tudja és az adat az érintett kezeléséhez vagy a megkereső szerv járványügyi feladatai ellátásához elengedhetetlenül 
szükséges.”

42. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/H. §-sal egészül ki:
„232/H. § (1) Járványügyi készültség esetén az állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban működő szervnél, 
intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak tekintetében – a  (16) és (17)  bekezdés szerinti 
kivétellel – az  alapvető munkáltatói jogokat gyakorló személy (e § alkalmazásában a  továbbiakban: munkáltató) 
a  fenntartó, illetve a  tulajdonos jóváhagyásával – az  egészség megóvása érdekében, a  munkahely és a  munkakör 
sajátosságaira is figyelemmel – a  járványügyi készültség bevezetésének alapjául szolgáló járványt okozó kórokozó 

3608 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 88. szám 

elleni – Magyarországon alkalmazott – védőoltást (e § alkalmazásában a továbbiakban: védőoltás) a munkavégzés 
feltételeként állapíthatja meg, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás alól az (5) bekezdés szerint mentesül.
(2) Az  állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, illetve nem állami 
felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban működő szerv, intézmény vagy gazdasági társaság 
fenntartója, illetve tulajdonosa határidő tűzésével kötelezheti a  munkáltatót az  (1)  bekezdés szerinti intézkedés 
megtételére, ha azt az  egészség megóvása érdekében, a  munkahely és a  munkakör sajátosságaira is figyelemmel 
indokoltnak tartja.
(3) A  munkáltató az  (1)  bekezdés szerinti intézkedésben meghatározza a  védőoltás felvételének határidejét, ami 
egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltás, többdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás első dózisa tekintetében 
legalább 45 nap kell, hogy legyen. Többdózisú oltóanyag esetén a védőoltás következő dózisait az oltóorvos által 
meghatározott időpontban kell megkapni.
(4) A  munkáltató elektronikus úton (ideértve az  e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja 
a foglalkoztatottat az (1) bekezdés szerinti intézkedésről, a (3) bekezdés szerinti határidőről és a védőoltás felvétele 
elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.
(5) Nem kötelezhető a védőoltásra az a  foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból a védőoltás ellenjavallt, 
és ezt a (6) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.
(6) A  védőoltás egészségügyi indokból történő ellenjavallatáról szóló orvosi szakvéleményt a  foglalkoztatott 
kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában 
a  foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására 
jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.
(7) A  védőoltást a  foglalkoztatott – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  munkáltató felhívására, 
a munkáltató által meghatározott módon köteles igazolni.
(8) Ha a  foglalkoztatott a  védőoltást a  munkáltató által meghatározott határidőn belül nem kapta meg, 
a  foglalkoztatott részére a  munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (e § alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendelhet el, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól 
az (5) bekezdés szerint mentesül.
(9) A  munkáltató – a  foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a  foglalkoztatott jogviszonyát 
–  a  foglalkoztatott végkielégítésre való jogosultsága nélkül – felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal 
megszüntetheti a  járványügyi készültség megszűnésének napjával, de legkorábban a  fizetés nélküli szabadság 
elrendelésétől számított hat hónap elteltével, vagy a  járványügyi készültség ideje alatt a fizetés nélküli szabadság 
(8) bekezdés szerinti elrendelésétől számított egy év leteltével, ha
a) a foglalkoztatott a védőoltást nem igazolta a munkáltató felé a munkáltató által meghatározott módon, vagy
b) a foglalkoztatott a (6) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.
(10) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén 
a  megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a  foglalkoztatottal. A  foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése a foglalkoztatottnak felróható 
okból történő megszüntetésnek minősül.
(11) Amennyiben a jogviszony megszűnésére, megszüntetésére nem kerül sor a (9) bekezdés alapján, vagy törvény 
eltérő rendelkezése szerint, úgy a járványügyi készültség utolsó napjával a fizetés nélküli szabadság megszűnik.
(12) Ha a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a  védőoltást, a  munkáltató 
a fizetés nélküli szabadságot az igazolás benyújtását követően haladéktalanul megszünteti.
(13) Azt a  foglalkoztatottat, aki az  (1)  bekezdés szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően 
mentesül a  rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a  rendelkezésre állási és 
munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követően – (3)  bekezdés szerint határidő 
tűzésével – kötelezheti a munkáltató a védőoltás felvételére.
(14) A védőoltás felvételének ellenőrzése céljából a munkáltató kezeli
a) a foglalkoztatott nevét, születési helyét és idejét,
b) a foglalkoztatott Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
c) a védőoltás típusát és a dózisainak számát,
d) a védőoltás felvételének időpontját,
e) a védőoltás ellenjavallatára vonatkozó – (6) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményben szereplő – adatokat,
f ) a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés tényét és a mentesülés megszűnésének 
várható időpontját, ha a (13) bekezdés alkalmazására kerül sor.
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(15) A  munkáltató a  (14)  bekezdés szerinti adatokat csak az  adatkezelés céljának megvalósításához szükséges 
mértékben, de legfeljebb az oltási kötelezettség teljesítését követő 6. hónap végéig kezelheti. Ha a foglalkoztatott 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonya az oltási kötelezettség nem teljesítése miatt megszűnik vagy megszüntetésre 
kerül, akkor a  munkáltató a  (14)  bekezdés szerinti adatokat az  érintett foglalkoztatására irányuló jogviszony 
megszűnését vagy megszüntetését követő egy évig kezeli.
(16) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél foglalkoztatottak esetében a munkavégzés 
feltételeként védőoltás felvételét az  (1)  bekezdéstől eltérően a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 2.  § 18.  pontja szerinti országos főigazgató, 
illetve 19.  pontja szerinti országos parancsnok állapíthatja meg a  rendvédelmi szervet irányító miniszter 
jóváhagyásával.
(17) E  § rendelkezései nem alkalmazhatóak a  bíróságok szervezetében és az  ügyészség szervezetében 
foglalkoztatottak esetében.”

43. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. §-a a következő (18a) bekezdéssel egészül ki:
„(18a) A (18) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatos feladatokat az átvevő szolgáltató helyett az egészségügy 
irányításáért felelős szerv is végezheti. Az  in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól szóló 
155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján átadott adatokat a  (18)  bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét 
követően legkésőbb 8 napon belül törli.”

44. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) 232/B. § (14) bekezdése szerinti egészségügyi államigazgatási szervet,
d) 232/B. § (17) bekezdése szerinti feltételeket”
(rendeletben kijelölje.)

45. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:
a) a 74/C. § (1) bekezdése szerinti esetben a fertőzés típusát,
b) a 74/C.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállására tekintettel a  védettség igazolása milyen módon 
– védettségi igazolvány, illetve applikáció útján – történik,
c) a 74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés elleni védettség igazolása melyik, a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti tény 
igazolásával történhet,
d) – ha a 74/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tény igazolása is a védettség igazolásának módja – a felgyógyultság 
igazolásának részletes szabályait,
e) a védettségi igazolvány adattartalmát, annak megjelenítésének módját,
f ) az applikáció adattartalmát,
g) a védettségi igazolvány kiállításával, illetve az applikáció működésével kapcsolatos részletes szabályokat,
h) a védettség érvényességének számítását,
i) a 74/E. § (1) bekezdése szerinti kiállító hatóságot,
j) a 74/E. § szerinti eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
k) a 74/K.  § (1)  bekezdése szerinti szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, eseteket, a  védettség 
igazolásához szükséges okmányokat,
l) a 74/K. § (2) bekezdése szerinti személyeket.”

 (2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap
a) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy – az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – 
a  védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, a  díj megfizetésével, beszedésével, 
kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
b) a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az  egészségügyért felelős miniszterrel és a  közbiztonságért felelős 
miniszterrel egyetértésben – a 74/J. § (2) bekezdése szerinti országokat
rendeletben állapítsa meg.”

674 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 88. szám 3609

(15) A  munkáltató a  (14)  bekezdés szerinti adatokat csak az  adatkezelés céljának megvalósításához szükséges 
mértékben, de legfeljebb az oltási kötelezettség teljesítését követő 6. hónap végéig kezelheti. Ha a foglalkoztatott 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonya az oltási kötelezettség nem teljesítése miatt megszűnik vagy megszüntetésre 
kerül, akkor a  munkáltató a  (14)  bekezdés szerinti adatokat az  érintett foglalkoztatására irányuló jogviszony 
megszűnését vagy megszüntetését követő egy évig kezeli.
(16) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél foglalkoztatottak esetében a munkavégzés 
feltételeként védőoltás felvételét az  (1)  bekezdéstől eltérően a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 2.  § 18.  pontja szerinti országos főigazgató, 
illetve 19.  pontja szerinti országos parancsnok állapíthatja meg a  rendvédelmi szervet irányító miniszter 
jóváhagyásával.
(17) E  § rendelkezései nem alkalmazhatóak a  bíróságok szervezetében és az  ügyészség szervezetében 
foglalkoztatottak esetében.”

43. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. §-a a következő (18a) bekezdéssel egészül ki:
„(18a) A (18) bekezdés szerinti tájékoztatással kapcsolatos feladatokat az átvevő szolgáltató helyett az egészségügy 
irányításáért felelős szerv is végezheti. Az  in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól szóló 
155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján átadott adatokat a  (18)  bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténtét 
követően legkésőbb 8 napon belül törli.”

44. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) 232/B. § (14) bekezdése szerinti egészségügyi államigazgatási szervet,
d) 232/B. § (17) bekezdése szerinti feltételeket”
(rendeletben kijelölje.)

45. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:
a) a 74/C. § (1) bekezdése szerinti esetben a fertőzés típusát,
b) a 74/C.  § (1)  bekezdése szerinti körülmény fennállására tekintettel a  védettség igazolása milyen módon 
– védettségi igazolvány, illetve applikáció útján – történik,
c) a 74/C.  § (1)  bekezdése szerinti fertőzés elleni védettség igazolása melyik, a  74/C.  § (1)  bekezdése szerinti tény 
igazolásával történhet,
d) – ha a 74/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tény igazolása is a védettség igazolásának módja – a felgyógyultság 
igazolásának részletes szabályait,
e) a védettségi igazolvány adattartalmát, annak megjelenítésének módját,
f ) az applikáció adattartalmát,
g) a védettségi igazolvány kiállításával, illetve az applikáció működésével kapcsolatos részletes szabályokat,
h) a védettség érvényességének számítását,
i) a 74/E. § (1) bekezdése szerinti kiállító hatóságot,
j) a 74/E. § szerinti eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
k) a 74/K.  § (1)  bekezdése szerinti szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, eseteket, a  védettség 
igazolásához szükséges okmányokat,
l) a 74/K. § (2) bekezdése szerinti személyeket.”

 (2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap
a) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy – az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – 
a  védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, a  díj megfizetésével, beszedésével, 
kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
b) a külpolitikáért felelős miniszter, hogy – az  egészségügyért felelős miniszterrel és a  közbiztonságért felelős 
miniszterrel egyetértésben – a 74/J. § (2) bekezdése szerinti országokat
rendeletben állapítsa meg.”
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46. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 178. § (5) bekezdésében
a) a „felajánlott embrió” szövegrész helyébe a „felajánlott, valamint a  saját reprodukciós eljárás céljából letett 

embrió” szöveg,
b) az „5” szövegrészek helyébe a „15” szöveg,
c) az „A letétbe helyezett embrió tárolásának leghosszabb időtartama 10 év.” szövegrész helyébe az „A letétbe 

helyezett embrió tárolásának leghosszabb időtartama 30 év. Ezen időtartamon belül a  tárolás idejéről 
a rendelkezésre jogosult dönt.” szöveg

lép.

47. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés q)  pont nyitó szövegrészében a „viselésére” 
szövegrész helyébe a „viselésére, a halottvizsgálati bizonyítvány részletes adattartalmára” szöveg lép.

23. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

48. § (1) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/F.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költségei – ide nem értve azt az esetet, ha a beruházó ennél 
magasabb összeg megfizetését vállalja – nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének az alábbi 
értékét:
a) nagyberuházás esetén a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35 százalékát,
b) a 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt nagyberuházás esetén
ba) a 30 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a  beruházás teljes bekerülési költségének 
0,065 százalékát,
bb) a 60 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a  beruházás teljes bekerülési költségének 
0,035 százalékát.”

 (2) A  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/F.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(9) A  teljes felületű feltárás költségei – ide nem értve azt az  esetet, ha a  beruházó ennél magasabb összeg 
megfizetését vállalja – nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének az alábbi értékét:
a) nagyberuházás esetén a beruházás teljes bekerülési költségének 1 százalékát,
b) a 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiemelt nagyberuházás esetén
ba) a 30 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a  beruházás teljes bekerülési költségének 
0,5 százalékát,
bb) a 60 milliárd forintot meghaladó kiemelt nagyberuházás esetében, a  beruházás teljes bekerülési költségének 
0,1 százalékát.”

 (3) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/F. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdés szerinti összeg
a) tartalmazza a  teljes felületű feltárás terepi munkavégzésén túl – beleértve a  feltárás munkafeltételei 
biztosítását is – a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás, valamint 
a végleges leletbefogadás költségeit,
b) nem tartalmazza a  jogszabályban meghatározottak szerint feltárásra alkalmas napon kívüli régészeti feltárás 
végzéséhez a beruházó által kötelezően biztosítandó szükséges technikai felszerelés biztosításának költségét.”

24. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

49. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § e) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) egészségügyi ügyelet: a d) pontban meghatározott ügyeleti feladatellátás egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban,”
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25. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

50. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 25. § (2e) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2a)  bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, a  (2f)–(2h)  bekezdésben foglaltak szerint, a  megbetegedés 
feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az  állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős 
szerv kérelmére a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezheti]
„a) EGT-megállapodásban részes államban, az  EGT-megállapodásban nem részes, de a  klinikai vizsgálatok, illetve 
a  gyógyszergyártás tekintetében a  Magyarországon hatályos szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó 
államban, vagy az  Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti alkalmazási ajánlással rendelkező gyógyszereket 
tartalmazó listáján szereplő gyógyszer forgalomba hozatali, illetve alkalmazási engedélye szerinti államban,”
[a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, adományozását, 
a betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását.]

26. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

51. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a a következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A cégbíróság a felszámolási eljárást követően, folytatva a kényszertörlési eljárást, az eltiltásról a kényszertörlési 
eljárás iratai, különösen a  törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata során keletkezett bizonyítási 
eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további bizonyítást is lefolytathat.”

52. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131/O. §-a a következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Azon kényszertörlési eljárásokban, amelyek e törvénynek a 2021. évi LXX. tv.-nyel megállapított rendelkezései 
alkalmazásával folynak – ideértve a  (3)  bekezdés a)  pontjának hatálya alá tartozó eljárásokat is –, ha a  cég 
2022.  június 30-ig a cégbíróság felé igazolja, hogy a 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek 
megfelel, a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárást a  céggel szemben megszünteti. E  rendelkezés nem érinti 
a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat.”

27. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

53. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 86/H.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  86/J.  § (4)  bekezdésében meghatározott esetben az  eljáró idegenrendészeti hatóság az  eljárás során 
a  foglalkoztatóval is kapcsolatot tarthat, de a  foglalkoztatónak küldött irat tartalmáról az  ügyfelet értesíteni kell. 
Ha az eljáró idegenrendészeti hatóság nem a foglalkoztatóval tart kapcsolatot, az ügyfélnek küldött irat tartalmáról 
a foglalkoztatót értesíteni kell.”

28. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

54. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a  vasúti építmények azon építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárása vonatkozásában, ahol a nyomvonal által érintett ingatlanokat kormányrendelet állapítja meg.”
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25. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

50. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 25. § (2e) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2a)  bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, a  (2f)–(2h)  bekezdésben foglaltak szerint, a  megbetegedés 
feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az  állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős 
szerv kérelmére a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezheti]
„a) EGT-megállapodásban részes államban, az  EGT-megállapodásban nem részes, de a  klinikai vizsgálatok, illetve 
a  gyógyszergyártás tekintetében a  Magyarországon hatályos szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó 
államban, vagy az  Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti alkalmazási ajánlással rendelkező gyógyszereket 
tartalmazó listáján szereplő gyógyszer forgalomba hozatali, illetve alkalmazási engedélye szerinti államban,”
[a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, adományozását, 
a betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását.]

26. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

51. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a a következő 
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A cégbíróság a felszámolási eljárást követően, folytatva a kényszertörlési eljárást, az eltiltásról a kényszertörlési 
eljárás iratai, különösen a  törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata során keletkezett bizonyítási 
eszközök alapján dönt, azonban szükség esetén további bizonyítást is lefolytathat.”

52. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131/O. §-a a következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Azon kényszertörlési eljárásokban, amelyek e törvénynek a 2021. évi LXX. tv.-nyel megállapított rendelkezései 
alkalmazásával folynak – ideértve a  (3)  bekezdés a)  pontjának hatálya alá tartozó eljárásokat is –, ha a  cég 
2022.  június 30-ig a cégbíróság felé igazolja, hogy a 117/C. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feltételeknek 
megfelel, a  cégbíróság a  kényszertörlési eljárást a  céggel szemben megszünteti. E  rendelkezés nem érinti 
a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat.”

27. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

53. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 86/H.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  86/J.  § (4)  bekezdésében meghatározott esetben az  eljáró idegenrendészeti hatóság az  eljárás során 
a  foglalkoztatóval is kapcsolatot tarthat, de a  foglalkoztatónak küldött irat tartalmáról az  ügyfelet értesíteni kell. 
Ha az eljáró idegenrendészeti hatóság nem a foglalkoztatóval tart kapcsolatot, az ügyfélnek küldött irat tartalmáról 
a foglalkoztatót értesíteni kell.”

28. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

54. §  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni a  vasúti építmények azon építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárása vonatkozásában, ahol a nyomvonal által érintett ingatlanokat kormányrendelet állapítja meg.”
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29. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

55. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/H. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az  ÉMK logisztikai indokok alapján megjelölheti a  felajánlott élelmiszer átadásának helyszínét és időpontját, 
ahova a  felajánló az  élelmiszert elszállítja. Az  ÉMK az  átadás helyszínét úgy határozza meg, hogy a  felajánlott 
élelmiszer szállítása a  lehető legkisebb káros környezeti hatással járjon, és a  felajánlónak a  lehető legkisebb 
hátrányt okozzon, figyelembe véve a felajánló és az élelmiszert lejegyző karitatív szervezet telephelyeinek földrajzi 
elhelyezkedését, és biztosítja, hogy a karitatív szervezet az ÉMK élelmiszermentési adatbázisán keresztül lejegyzett 
élelmiszert a lejegyzés időpontjától számított 24 órán belül átvehesse.”

56. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42.  § (4)  bekezdése a  következő 
f ) ponttal egészül ki:
(Az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó)
„f ) a lakosság élelmiszerrel való ellátásának zavartalan biztosítása érdekében élelmiszer- vagy takarmány összetevő, 
-termék vagy -termékcsoport átmeneti helyettesítését lehetővé tevő”
(határozatát a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen 
keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.)

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

57. § (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Alkotmánybíróság Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra a  különleges 
jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az  elnök a  közszolgálati jogviszony létesítését meghatározott iskolai 
végzettséghez, képesítéshez, illetve gyakorlati időhöz kötheti.”

 (2) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 22. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A gazdasági főigazgatóra alkalmazható a Küt. 101. § (3) bekezdése az e törvényben foglalt eltérésekkel.
(10) Az  Alkotmánybíróság Hivatala gazdasági főigazgatójának a  (9)  bekezdés szerinti foglalkoztatása esetén 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 117. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
(11) Az  Alkotmánybíróság Hivatala gazdasági főigazgatójának a  (9)  bekezdés szerinti foglalkoztatása esetén 
a  Küt.  50.  §-át, 51.  §-át és az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.  § 
(2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

58. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 57. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  (1c) és a  (2)  bekezdés szerinti személyes meghallgatásra a  polgári perrendtartásról szóló törvény 
elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatásra vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.”

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

59. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a magyar állam által belföldön nyomdai úton előállított 
értékpapírként kibocsátásra kerülő állampapírok okiratán a  kibocsátó magyar állam képviseletében eljárva 
az államháztartásért felelős miniszter vagy a miniszterelnök aláírása szerepel.”

32. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

60. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/K. §-sal egészül ki:
„111/K.  § (1) A  támogatott tevékenység időtartama a  támogató egyedi mérlegelése alapján meghozott 
–  a  támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítására irányuló – eltérő döntése (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: döntés) hiányában a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból 
megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő,
a) 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban 2022. június 30. napjáig,
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b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022. december 31. 
napjáig
meghosszabbodik. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha az 53. § szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése már 
megtörtént, vagy a támogatott tevékenység – támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott – 
időtartama későbbi, mint az a) és b) pontban meghatározott időpont.
(2) Ha központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló program, projekt támogatói 
okiratban, támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenység időtartama az  (1)  bekezdés a) vagy 
b) pontjában meghatározott határidőnél korábban jár le, akkor
a) a támogató indokolt esetben – ideértve különösen azt az esetet, ha a Kormány rendeletében járványügyi okból 
veszélyhelyzetet hirdetett ki és ezen járványüggyel összefüggő veszélyhelyzeti ok vagy körülmény már nem áll 
fenn, vagy annak elhárítása már megtörtént – egyedi mérlegelés alapján a  támogatott tevékenység időtartamát 
az (1) bekezdés szerint meghosszabbodott határidőnél korábbi időpontban is meghatározhatja, vagy
b) a támogatott tevékenység támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott időtartamát nem 
szükséges módosítani,
feltéve, hogy a  kedvezményezett (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározott határidő előtti teljesítése 
a támogatási cél teljesítését nem veszélyezteti.
(3) Az  egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésével érintett támogatási 
jogviszonyokat 2021. december 21. napját követően – az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakra tekintettel – fennálló 
támogatási jogviszonynak kell tekinteni a  támogató döntése hiányában is, és ezzel összefüggésben nem kell 
alkalmazni az 53/A. § (2)–(4) bekezdését.
(4) Ha a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló támogatási 
jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósításának időtartama az  (1) és (2)  bekezdés 
alapján a  tárgyéven túl nyúlik, és a  kifizetések elhúzódását a  Kormány rendeletével járványügyi okból kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő, akkor a  kötelezettségvállalások ezen indokok alapján keletkezett 
állományát
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő-hosszabbodás esetében 2022. december 31-éig,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti határidő-hosszabbodás esetében 2023. december 31-éig
lehet az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának tekinteni.”

61. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/L. §-sal egészül ki:
„111/L.  § Ha az  államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett a  108.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a veszélyhelyzet ideje alatt el nem hárítható ok vagy 
körülmény (a továbbiakban: veszélyhelyzeti ok) miatt nem vagy késedelmesen teljesítette, az  adatszolgáltatásra 
kötelezett az  adatszolgáltatási kötelezettségét a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 
I. törvény hatályvesztését követő hónap utolsó napjáig teljesítheti azzal, hogy a  kincstár a  108.  § (3)  bekezdés 
b)  pontja szerinti bírság kiszabásától eltekinthet. A  bírság mellőzése során a  kincstár azt mérlegeli, hogy 
a veszélyhelyzeti ok a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben merült-e fel.”

62. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/M. §-sal egészül ki:
„111/M.  § A veszélyhelyzet ideje alatt támogató által a  támogatási szerződésben, támogatói okiratban kikötött 
biztosíték rendelkezésre állását a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem az  államháztartási jogszabályoknak 
és a támogató által előírtaknak megfelelően biztosítja a kedvezményezett, a támogató az e törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerint jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni.”

33. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

63. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) minősített kölcsönbeadó: az a b) pont és a 215. § szerinti kölcsönbeadó, aki harmadik országbeli állampolgárok 
magyarországi foglalkoztatására jogszabályban foglalt feltételek alapján jogosult.”
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b) 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban 2022. december 31. 
napjáig
meghosszabbodik. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha az 53. § szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése már 
megtörtént, vagy a támogatott tevékenység – támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott – 
időtartama későbbi, mint az a) és b) pontban meghatározott időpont.
(2) Ha központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló program, projekt támogatói 
okiratban, támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenység időtartama az  (1)  bekezdés a) vagy 
b) pontjában meghatározott határidőnél korábban jár le, akkor
a) a támogató indokolt esetben – ideértve különösen azt az esetet, ha a Kormány rendeletében járványügyi okból 
veszélyhelyzetet hirdetett ki és ezen járványüggyel összefüggő veszélyhelyzeti ok vagy körülmény már nem áll 
fenn, vagy annak elhárítása már megtörtént – egyedi mérlegelés alapján a  támogatott tevékenység időtartamát 
az (1) bekezdés szerint meghosszabbodott határidőnél korábbi időpontban is meghatározhatja, vagy
b) a támogatott tevékenység támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott időtartamát nem 
szükséges módosítani,
feltéve, hogy a  kedvezményezett (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározott határidő előtti teljesítése 
a támogatási cél teljesítését nem veszélyezteti.
(3) Az  egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésével érintett támogatási 
jogviszonyokat 2021. december 21. napját követően – az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakra tekintettel – fennálló 
támogatási jogviszonynak kell tekinteni a  támogató döntése hiányában is, és ezzel összefüggésben nem kell 
alkalmazni az 53/A. § (2)–(4) bekezdését.
(4) Ha a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló támogatási 
jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósításának időtartama az  (1) és (2)  bekezdés 
alapján a  tárgyéven túl nyúlik, és a  kifizetések elhúzódását a  Kormány rendeletével járványügyi okból kihirdetett 
veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő, akkor a  kötelezettségvállalások ezen indokok alapján keletkezett 
állományát
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti határidő-hosszabbodás esetében 2022. december 31-éig,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti határidő-hosszabbodás esetében 2023. december 31-éig
lehet az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának tekinteni.”

61. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/L. §-sal egészül ki:
„111/L.  § Ha az  államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett a  108.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a veszélyhelyzet ideje alatt el nem hárítható ok vagy 
körülmény (a továbbiakban: veszélyhelyzeti ok) miatt nem vagy késedelmesen teljesítette, az  adatszolgáltatásra 
kötelezett az  adatszolgáltatási kötelezettségét a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 
I. törvény hatályvesztését követő hónap utolsó napjáig teljesítheti azzal, hogy a  kincstár a  108.  § (3)  bekezdés 
b)  pontja szerinti bírság kiszabásától eltekinthet. A  bírság mellőzése során a  kincstár azt mérlegeli, hogy 
a veszélyhelyzeti ok a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben merült-e fel.”

62. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. alcíme a következő 111/M. §-sal egészül ki:
„111/M.  § A veszélyhelyzet ideje alatt támogató által a  támogatási szerződésben, támogatói okiratban kikötött 
biztosíték rendelkezésre állását a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem az  államháztartási jogszabályoknak 
és a támogató által előírtaknak megfelelően biztosítja a kedvezményezett, a támogató az e törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerint jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni.”

33. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

63. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) minősített kölcsönbeadó: az a b) pont és a 215. § szerinti kölcsönbeadó, aki harmadik országbeli állampolgárok 
magyarországi foglalkoztatására jogszabályban foglalt feltételek alapján jogosult.”
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64. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a  munkaerő-
kölcsönzésért a  kölcsönbeadónak és minősített kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, 
a  kölcsönbeadó és a  minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének feltételeit és részletes szabályait, 
a  kölcsönzöttek részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az  általuk létesített, munkavégzésre irányuló 
jogviszony egyes feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték 
meglétét írja elő.”

34. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

65. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 404.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetre nézve” szövegrész helyébe a „stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárás vagy 
felszámolási eljárás hatálya alatt álló gazdálkodó szervezetre nézve” szöveg lép.

35. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

66. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„8. értéknyilvánítás-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely alapján 
a  postai szolgáltatót a  személyes átadással kézbesítendő könyvelt küldeménnyel kapcsolatos szolgáltatás 
szerződésszerű teljesítéséért a  feladó által a  feladáskor – a  postai küldemény tartalmának értékeként – 
meghatározott összeg erejéig terheli kártérítési felelősség;”

 (2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„22. könyvelt küldemény: olyan postai küldemény, amelynek a  postai szolgáltató a  felvételét – írásban vagy más 
bizonyítható módon –, valamint a  jogosult átvevő részére történő kézbesítését – az  erre szolgáló okiraton, vagy 
a  kézbesítés tényét rögzítő vagy a  jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával – a  feladó 
irányában elismeri;”

 (3) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 24b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„24b. nem postai funkció: postai szolgáltatásnak nem minősülő tevékenységek, így különösen a  postaszolgálat-
irányítási, a  feladást megelőző és azt követő, valamint a  kézbesítést megelőző és azt követő küldeményrendezési 
szolgáltatások, ezen belül:
a) a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó, nem postai szolgáltató által végzett adatrögzítés;
b) a postai küldemény felvételét követő tárolási, raktározási, megőrzési tevékenység;
c) a postai szolgáltató általi sikertelen kézbesítést követő tárolási, raktározási, megőrzési tevékenység;
d) a postai szolgáltató által kijelölt, a felhasználók számára elérhető helyiségben vagy helyen megőrzésre elhelyezett 
postai küldeménynek a postai szolgáltató által végzett kézbesítést elősegítő kiadása, valamint az ahhoz kapcsolódó 
adatellenőrzési tevékenység;”

 (4) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. §-a a következő 37a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„37a. rögzített ajánlott levélküldemény: az a könyvelt levélküldemény, amelyhez az ajánlott szolgáltatáson túl egyéb 
többletszolgáltatás nem vehető igénybe;”

 (5) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„40. tértivevény-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő – személyes átadással kézbesítendő könyvelt 
küldeményekhez igénybe vehető – postai többletszolgáltatás, amelynek teljesítése során a  postai szolgáltató 
a  kézbesítés napját, valamint a  jogosult átvevő nevét és a  postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzést 
tartalmazó okiratot vagy – erre irányuló szerződés esetén – annak digitalizált változatát a  feladónak visszajuttatja, 
vagy a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel felvett adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja;”

 (6) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„42. utánvétel-szolgáltatás: az  a  – személyes átadással kézbesítendő könyvelt küldeményekhez igénybe vehető – 
többletszolgáltatás, amely teljesítése során a  postai szolgáltató a  postai küldeményt a  feladó által meghatározott 
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összeg készpénzben vagy egyéb módon történő beszedését követően személyes átadással kézbesíti, és az  így 
beszedett összeget a címzett megbízásából a feladó részére a Hpt. 6. § (1) bekezdés 54. pontjában meghatározott 
pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el;”

67. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 26. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Készpénzt a címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kell kifizetni. A készpénz 
– az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott részletes szabályok szerint 
történő – kifizetése során az egyetemes postai szolgáltató a kifizetés napját, valamint a jogosult átvevő aláírását és 
az átvétel jogcímét – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – rögzíti, és – amennyiben a készpénz feladójával 
megkötött szerződés a készpénz átadásának részletes szabályait tartalmazó általános szerződési feltételek alapján 
így rendelkezik – az  ezeket tartalmazó okiratot vagy annak digitalizált változatát a  feladónak visszajuttatja, vagy 
a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel felvett adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja.”

68. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Könyvelt postai küldeményt – ide nem értve a  rögzített ajánlott levélküldeményt – a  címzettnek vagy 
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott egyéb jogosult átvevőnek történő 
személyes átadással kell kézbesíteni. A  szerződő felek nem állapodhatnak meg olyan szerződéses kikötésben, 
amely az  e  törvény alapján személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemények személyes átadása 
mellőzésével történő kézbesítését lehetővé teszi. A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény 
sikertelen kézbesítése esetén kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  postai szolgáltató a  küldemény 
fajtájáról, a kézbesítés megkísérlésének napjáról, valamint arról, hogy a küldemény hol és mikor vehető át, írásbeli 
értesítőt hagy hátra. Az  értesítő elhelyezésére a  nem könyvelt postai küldemény kézbesítésének a  szabályai 
az irányadóak.”

 (2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény átvételének megtagadása esetén a  címzett 
vagy e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a  postai küldemény átvételének 
megtagadására jogosult egyéb jogosult átvevő az  azonnali átvételtől elzárkózó egyértelmű nyilatkozatát 
–  a  kézbesítési okiraton vagy a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközön, valamint a  küldeményen 
vagy a  kísérő okiraton aláírása feltüntetésével – köteles a  postai szolgáltató részére írásban megadni. Az  aláírás 
feltüntetésének megtagadása esetén, továbbá a  küldemény átvételét megtagadó nyilatkozat alapján a  postai 
küldemény további kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet állapítja meg.”

 (3) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény igazolt átvételi jogosultsággal és igazolt 
személyazonossággal rendelkező címzettnek vagy az  egyéb jogosult átvevőnek – az  erre szolgáló okiraton vagy 
a  kézbesítés tényét rögzítő eszközön az  átvevő személyazonosságának igazolására alkalmas okmány elnevezése, 
betűjele és száma postai szolgáltató által történő rögzítését követően – kézbesíthető. A  személyazonosság és 
az  átvételi jogosultság igazolásával kapcsolatos részletes technikai szabályokat, valamint a  személyazonosság 
és az  átvételi jogosultság igazolásának módját az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
állapítja  meg. A  postai szolgáltató a  személyazonosság igazolását – ha az  e  küldemények kézbesítése nem 
levélszekrénybe történő elhelyezéssel történik és az  átvétel érdekében a  kézbesítési ponton megjelenő személy 
átvételi jogosultsága vagy a  személyazonossága kétséges – nem könyvelt postai küldemény, valamint rögzített 
ajánlott levélküldemény kézbesítése esetén is kéri.”

 (4) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a  kézbesítés tényének rögzítése vagy – a  b)  pont szerinti esetben – az  aláírás képének rögzítése és 
az  ezt  az  adatot is tartalmazó elektronikus dokumentum létrehozása megfelel a  kormányrendeletben, illetve 
az  egyetemes postai szolgáltatás keretében feladott küldemények esetén az  Egyetemes Postai Közszolgáltatási 
Szerződésben meghatározott eszköz- és rendszerkövetelményeknek, akkor a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb 
technikai eszközzel felvett elektronikus dokumentum az  ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál 
arra, hogy
a) könyvelt levélküldemény vagy hivatalos irat – ide nem értve a  rögzített ajánlott levélküldeményt – kézbesítése 
során a küldemény személyes átadással kézbesítésre került a jogosult átvevő részére,
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összeg készpénzben vagy egyéb módon történő beszedését követően személyes átadással kézbesíti, és az  így 
beszedett összeget a címzett megbízásából a feladó részére a Hpt. 6. § (1) bekezdés 54. pontjában meghatározott 
pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el;”

67. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 26. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Készpénzt a címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek történő személyes átadással kell kifizetni. A készpénz 
– az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott részletes szabályok szerint 
történő – kifizetése során az egyetemes postai szolgáltató a kifizetés napját, valamint a jogosult átvevő aláírását és 
az átvétel jogcímét – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – rögzíti, és – amennyiben a készpénz feladójával 
megkötött szerződés a készpénz átadásának részletes szabályait tartalmazó általános szerződési feltételek alapján 
így rendelkezik – az  ezeket tartalmazó okiratot vagy annak digitalizált változatát a  feladónak visszajuttatja, vagy 
a kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközzel felvett adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja.”

68. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Könyvelt postai küldeményt – ide nem értve a  rögzített ajánlott levélküldeményt – a  címzettnek vagy 
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott egyéb jogosult átvevőnek történő 
személyes átadással kell kézbesíteni. A  szerződő felek nem állapodhatnak meg olyan szerződéses kikötésben, 
amely az  e  törvény alapján személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemények személyes átadása 
mellőzésével történő kézbesítését lehetővé teszi. A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény 
sikertelen kézbesítése esetén kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a  postai szolgáltató a  küldemény 
fajtájáról, a kézbesítés megkísérlésének napjáról, valamint arról, hogy a küldemény hol és mikor vehető át, írásbeli 
értesítőt hagy hátra. Az  értesítő elhelyezésére a  nem könyvelt postai küldemény kézbesítésének a  szabályai 
az irányadóak.”

 (2) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény átvételének megtagadása esetén a  címzett 
vagy e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a  postai küldemény átvételének 
megtagadására jogosult egyéb jogosult átvevő az  azonnali átvételtől elzárkózó egyértelmű nyilatkozatát 
–  a  kézbesítési okiraton vagy a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb technikai eszközön, valamint a  küldeményen 
vagy a  kísérő okiraton aláírása feltüntetésével – köteles a  postai szolgáltató részére írásban megadni. Az  aláírás 
feltüntetésének megtagadása esetén, továbbá a  küldemény átvételét megtagadó nyilatkozat alapján a  postai 
küldemény további kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet állapítja meg.”

 (3) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  személyes átadással kézbesítendő könyvelt postai küldemény igazolt átvételi jogosultsággal és igazolt 
személyazonossággal rendelkező címzettnek vagy az  egyéb jogosult átvevőnek – az  erre szolgáló okiraton vagy 
a  kézbesítés tényét rögzítő eszközön az  átvevő személyazonosságának igazolására alkalmas okmány elnevezése, 
betűjele és száma postai szolgáltató által történő rögzítését követően – kézbesíthető. A  személyazonosság és 
az  átvételi jogosultság igazolásával kapcsolatos részletes technikai szabályokat, valamint a  személyazonosság 
és az  átvételi jogosultság igazolásának módját az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
állapítja  meg. A  postai szolgáltató a  személyazonosság igazolását – ha az  e  küldemények kézbesítése nem 
levélszekrénybe történő elhelyezéssel történik és az  átvétel érdekében a  kézbesítési ponton megjelenő személy 
átvételi jogosultsága vagy a  személyazonossága kétséges – nem könyvelt postai küldemény, valamint rögzített 
ajánlott levélküldemény kézbesítése esetén is kéri.”

 (4) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a  kézbesítés tényének rögzítése vagy – a  b)  pont szerinti esetben – az  aláírás képének rögzítése és 
az  ezt  az  adatot is tartalmazó elektronikus dokumentum létrehozása megfelel a  kormányrendeletben, illetve 
az  egyetemes postai szolgáltatás keretében feladott küldemények esetén az  Egyetemes Postai Közszolgáltatási 
Szerződésben meghatározott eszköz- és rendszerkövetelményeknek, akkor a  kézbesítés tényét rögzítő egyéb 
technikai eszközzel felvett elektronikus dokumentum az  ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál 
arra, hogy
a) könyvelt levélküldemény vagy hivatalos irat – ide nem értve a  rögzített ajánlott levélküldeményt – kézbesítése 
során a küldemény személyes átadással kézbesítésre került a jogosult átvevő részére,
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b) nemzetközi postautalvány-szolgáltatás, készpénzátutalás vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetést 
lehetővé tevő szolgáltatás teljesítése során az  egyetemes postai szolgáltató által kifizetett összeget a  jogosult 
átvevő átvette.”

69. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 55. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  postai szolgáltató az  adatkezelése során a  postai szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, a  teljesítés 
elszámolásához, igazolásához és utólagos ellenőrzéséhez szükséges adatokat a postai küldemény feladását követő 
ötödik naptári év utolsó napjáig köteles megőrizni.”

70. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
a) 41.  § (2)  bekezdésében a „Nem könyvelt postai küldemény” szövegrész helyébe a „Nem könyvelt postai 

küldemény, valamint a rögzített ajánlott levélküldemény” szöveg,
b) 42. § (1) bekezdésében az „A könyvelt postai küldeménynek” szövegrész helyébe az „A személyes átadással 

kézbesítendő könyvelt postai küldeménynek” szöveg
lép.

36. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

71. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/H. § (8) bekezdése szerinti 
illetmény nélküli szabadság állományilletékes parancsnok általi elrendelésével egyidejűleg – legfeljebb az illetmény 
nélküli szabadság időtartamára – az állomány tagja külön munkáltatói intézkedés nélkül rendelkezési állományba 
tartozik, a  rá vonatkozó állományilletékes parancsnoki jogköröket a  Magyar Honvédség központi személyügyi 
szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és pénzügyi ügyeinek intézését az  illetmény nélküli szabadságot elrendelő 
honvédelmi szervezet végzi.
(2) Az Eütv. 232/H. § (12) bekezdése szerinti esetben
a) szolgálati beosztásba helyezéssel az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési állomány további külön munkáltatói 
döntés nélkül megszűnik, vagy
b) szolgálati beosztásba helyezés hiányában ennek megtörténtéig, de legfeljebb a  járványügyi készültség 
megszűnését követő 60. napig az állomány érintett tagja az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományban tartható 
úgy, hogy illetményként kizárólag az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezést megelőző napon 
érvényes illetmény-megállapítás alapján számított alapilletmény illeti meg.
(3) Ha a  (2) bekezdés b) pontja szerint megállapított illetmény összege nem éri el a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti minimálbér vagy garantált 
bérminimum összegét – vagy rész-szolgálatteljesítés esetén annak arányosított részét –, a  különbözetet a  122.  § 
(6) bekezdése szerinti kiegészítő illetményként kell megállapítani.”

72. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány 46. § (1) bekezdés f )–i), k), l), p)–r) és u) pontja, valamint a 46/A. § 
(2)  bekezdés b)  pontja hatálya alá tartozó tagját megfelelő szolgálati feladat ellátására vezényli. A  vezénylés 
időtartama a 46. § (1) bekezdés r) pontja esetén nem haladhatja meg a rendelkezési állomány időtartamának felét.”

73. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(E törvény erejénél fogva szűnik meg az állomány tagjának szolgálati viszonya)
„q) az Eütv. 232/H. § (9) bekezdésétől eltérően, a 46/A. § (1) bekezdése, valamint a 46/A. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti rendelkezési állományban tartás utolsó napjával, amely szolgálati viszony megszűnés az állomány tagjának 
felróható oknak minősül.”

37. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

74. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„36. a 99/E. § szerinti árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályait.”
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75. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 17. alcíme a következő 99/E. §-sal egészül ki:
„99/E.  § E törvénynek a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló  
2022. évi V. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 82/A. §-a és 82/B. §-a alapján a 2020. július 1-je és 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépése 
közötti időszakra járó árvák kiegészítő támogatását utólag, egy összegben, miniszteri rendeletben meghatározottak 
szerint kell megállapítani és folyósítani, és 2022. december 31-ig, de legkésőbb a jogosultság jogerős megállapítását 
követő 60. napig kell kifizetni.”

76. §  Hatályát veszti a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
a) 82/A.  §-ában a  „ , valamint az  árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának részletes 

szabályait” szövegrész,
b) 82/B. §-a,
c) 93. § 28. pontjában a „valamint az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályait,” 

szövegrész,
d) 99/C. §-a.

38. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

77. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 4. alcíme.

78. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 70–72. §-a.

79. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 34. alcíme.

80. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 52. alcíme.

81. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 83. §-a, 89. §-a, 90. §-a, valamint 42. és 70. alcíme.

39. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

82. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1.  § (10)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdés szerinti körre nem kell alkalmazni az Mt. 198–211. §-át és 228. §-át.”

83. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (3)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy esetében nem alkalmazható 
az Eütev. 13/B. §-a és 14–14/C. §-a.”

84. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 9. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szolgálati elismerés a  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének 
a napján esedékes.
(4) A  szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek 
kell tekinteni a  8.  § (9)  bekezdés a)–l)  pontja, valamint a  8.  § (9a)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti jogviszonyban 
töltött időtartamot, függetlenül attól, hogy az adott jogviszony 2020. november 18. napja előtt vagy azt követően 
jött létre.
(5) A  (4)  bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe az  az időtartam, ami az  egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló személy fizetési fokozatának megállapításakor nem került figyelembevételre.
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75. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 17. alcíme a következő 99/E. §-sal egészül ki:
„99/E.  § E törvénynek a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló  
2022. évi V. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 82/A. §-a és 82/B. §-a alapján a 2020. július 1-je és 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépése 
közötti időszakra járó árvák kiegészítő támogatását utólag, egy összegben, miniszteri rendeletben meghatározottak 
szerint kell megállapítani és folyósítani, és 2022. december 31-ig, de legkésőbb a jogosultság jogerős megállapítását 
követő 60. napig kell kifizetni.”

76. §  Hatályát veszti a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
a) 82/A.  §-ában a  „ , valamint az  árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának részletes 

szabályait” szövegrész,
b) 82/B. §-a,
c) 93. § 28. pontjában a „valamint az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályait,” 

szövegrész,
d) 99/C. §-a.

38. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása

77. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 4. alcíme.

78. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 70–72. §-a.

79. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 34. alcíme.

80. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 52. alcíme.

81. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény 83. §-a, 89. §-a, 90. §-a, valamint 42. és 70. alcíme.

39. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

82. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1.  § (10)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdés szerinti körre nem kell alkalmazni az Mt. 198–211. §-át és 228. §-át.”

83. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (3)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy esetében nem alkalmazható 
az Eütev. 13/B. §-a és 14–14/C. §-a.”

84. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 9. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szolgálati elismerés a  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének 
a napján esedékes.
(4) A  szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek 
kell tekinteni a  8.  § (9)  bekezdés a)–l)  pontja, valamint a  8.  § (9a)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti jogviszonyban 
töltött időtartamot, függetlenül attól, hogy az adott jogviszony 2020. november 18. napja előtt vagy azt követően 
jött létre.
(5) A  (4)  bekezdés alkalmazása során nem vehető figyelembe az  az időtartam, ami az  egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló személy fizetési fokozatának megállapításakor nem került figyelembevételre.
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(6) A  (4)  bekezdés alkalmazásában az  e  törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülnek 
az alábbi szolgáltatók is:
a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai 
központ,
b) az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltató az ezen egészségügyi 
szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó vonatkozásában,
c) a többségi vagy kizárólagos állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság.
(7) A szolgálati elismerést az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy részére
a) a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltát követő hónap utolsó napjáig kell kifizetni,
b) amennyiben az egészségügyi szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, a megszűnés évében 
esedékessé váló szolgálati elismerést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni.
(8) A  szolgálati elismerés több egészségügyi szolgáltatónál fennálló egészségügyi szolgálati jogviszony esetén is 
csak egy alkalommal illeti meg az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt.
(9) A szolgálati elismerést az az egészségügyi szolgáltató köteles kifizetni, amelyik szolgáltatóval az érintett személy 
egészségügyi szolgálati jogviszonya a szolgálati elismerésre való jogosultság beálltának időpontjában fennáll, vagy 
a (8) bekezdés szerinti esetben hamarabb létrejött.”

85. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 16.  § c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) munkáltató: az állami fenntartású egészségügyi szolgáltató esetén a törvényben vagy a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv, a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltató esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője.”

86. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) Azon személy esetében, aki 2021. december 31-én egészségügyi szolgálati jogviszonyban állt, a szolgálati 
elismerés 9.  § (2)  bekezdése szerinti soron következő fokozatainak megállapításához szükséges szolgálati idő 
számítása során az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos 
egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet] 
2021. december 31-én hatályos 1. §-a alapján megállapított szolgálati idejét szolgálati elismerésre jogosító szolgálati 
időként 2022. január 1-jét követően is figyelembe kell venni.
(2) Ha az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a  664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján 
2021. december 31-éig szolgálati elismerésre jogosulttá vált, de az részére még nem került kifizetésre, a szolgálati 
elismerést 2022. június 30-áig kell kifizetni.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez felhasználhatja az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján részére kifizetett összeget.
(4) A  664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2021. december 31-én hatályos 2/A.  § (1)  bekezdése, valamint 
a  (3)  bekezdés szerinti összeg jogszerű felhasználását a  kormányzati ellenőrzési szerv 2022. szeptember 30-ig 
ellenőrzi. Az  ellenőrzés eredményéről a  kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az  egészségügyért felelős 
minisztert. A  kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a  (3)  bekezdés szerinti összeg 
felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét 
az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg.
(5) A  visszatérítendő összegről és a  visszatérítés határidejéről az  egészségügyi szolgáltatót és a  Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: finanszírozó) az  egészségügyért felelős miniszter értesíti. 
A  finanszírozó jogosult a  támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt 
visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az  egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi 
finanszírozási összegből.
(6) A  664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2021. december 31-én hatályos 1.  § c)  pontja alkalmazásában az  egyes, 
az  egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II. 19.) 
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alatt az e törvény 8. § (9a) bekezdését kell érteni.”

87. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
a) 19. § (1) bekezdésében a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. február 28.” szöveg,
b) 19. § (2) és (3) bekezdésében a „2021. január 1.” szövegrész helyébe a „2021. március 1.” szöveg,
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c) 19. § (3) bekezdésében a „2020. november 30. napjáig” szövegrész helyébe az „az országos kórház-főigazgató 
által előírtak szerint” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. február 28-ig” szöveg,
e) 19. § (18) bekezdésében az „e törvény hatálybalépését” szövegrész helyébe a „2021. március 1. napját” szöveg
lép.

88. §  Hatályát veszti az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. § (8)–(15) és (17) bekezdése.

40. A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény módosítása

89. § (1) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és 
a felügyeletet ellátó szerv az (1) bekezdés alapján megismert adatokat kiadhatja
a) más európai uniós tagállam hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének,
b) a Bűnügyi Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), 
valamint
c) harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, ha az  adatkezelés 
megfelel a harmadik országok részére történő adatátadásra vonatkozó szabályokban foglalt feltételeknek.”

 (2) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az  európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szerv, szervezet és az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult ingyenesen, a nyilvántartó szerv által 
meghatározott módon megismerni az általa a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokkal meghatározott, az 1. § 
(1) bekezdése szerinti adatszolgáltató tényleges tulajdonosának 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatait, ide nem 
értve a 10. § (2) bekezdése és 11. § (2) bekezdése szerint közölt adatokat és azok rögzítésének időpontját.”

90. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 19. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A széfszolgáltató tájékoztatja a nyilvántartó szervet a széfszolgáltatási szerződés alábbi adatairól:)
„e) a széfszolgáltatási szerződés alapján bérelt széf azonosítója, ilyen azonosító hiányában a  széfszolgáltatási 
szerződés száma.”

91. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és 
a felügyeletet ellátó szerv az (1) bekezdés alapján megismert adatokat kiadhatja
a) más európai uniós tagállam hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének,
b) a Bűnügyi Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), 
valamint
c) harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, ha az  adatkezelés 
megfelel a harmadik országok részére történő adatátadásra vonatkozó szabályokban foglalt feltételeknek.”

92. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
NAPLÓZÁSI TEVÉKENYSÉG, ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, REGISZTRÁCIÓ

12/A. A nyilvántartó szerv által végzendő naplózási tevékenység
21/A. § (1) A nyilvántartó szerv
a) a hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet ellátó szerv által a 8. § (1) bekezdése szerint,
b) a hatóság, az önkormányzati adóhatóság, a gazdasági kamarák, az ügyészség, a bíróság és a  felügyeletet ellátó 
szerv által a 20. § (1) bekezdése szerint, valamint
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c) 19. § (3) bekezdésében a „2020. november 30. napjáig” szövegrész helyébe az „az országos kórház-főigazgató 
által előírtak szerint” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. február 28-ig” szöveg,
e) 19. § (18) bekezdésében az „e törvény hatálybalépését” szövegrész helyébe a „2021. március 1. napját” szöveg
lép.

88. §  Hatályát veszti az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. § (8)–(15) és (17) bekezdése.

40. A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény módosítása

89. § (1) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és 
a felügyeletet ellátó szerv az (1) bekezdés alapján megismert adatokat kiadhatja
a) más európai uniós tagállam hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének,
b) a Bűnügyi Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), 
valamint
c) harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, ha az  adatkezelés 
megfelel a harmadik országok részére történő adatátadásra vonatkozó szabályokban foglalt feltételeknek.”

 (2) A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az  európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szerv, szervezet és az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogosult ingyenesen, a nyilvántartó szerv által 
meghatározott módon megismerni az általa a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokkal meghatározott, az 1. § 
(1) bekezdése szerinti adatszolgáltató tényleges tulajdonosának 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatait, ide nem 
értve a 10. § (2) bekezdése és 11. § (2) bekezdése szerint közölt adatokat és azok rögzítésének időpontját.”

90. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 19. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A széfszolgáltató tájékoztatja a nyilvántartó szervet a széfszolgáltatási szerződés alábbi adatairól:)
„e) a széfszolgáltatási szerződés alapján bérelt széf azonosítója, ilyen azonosító hiányában a  széfszolgáltatási 
szerződés száma.”

91. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és 
a felügyeletet ellátó szerv az (1) bekezdés alapján megismert adatokat kiadhatja
a) más európai uniós tagállam hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének,
b) a Bűnügyi Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének (Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), 
valamint
c) harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, felügyeletet ellátó szervének, ha az  adatkezelés 
megfelel a harmadik országok részére történő adatátadásra vonatkozó szabályokban foglalt feltételeknek.”

92. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
NAPLÓZÁSI TEVÉKENYSÉG, ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, REGISZTRÁCIÓ

12/A. A nyilvántartó szerv által végzendő naplózási tevékenység
21/A. § (1) A nyilvántartó szerv
a) a hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet ellátó szerv által a 8. § (1) bekezdése szerint,
b) a hatóság, az önkormányzati adóhatóság, a gazdasági kamarák, az ügyészség, a bíróság és a  felügyeletet ellátó 
szerv által a 20. § (1) bekezdése szerint, valamint
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c) a 8. § (3)–(7) bekezdése szerint
végzett adathozzáféréseket naplózza.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti naplóban a nyilvántartó szerv rögzíti
a) az adathozzáféréshez rendelt ügyiratszámot,
b) az adathozzáférés dátumát és időpontját,
c) az adathozzáférés indításához használt adatok típusát,
d) az adathozzáférés eredményeként megkapott adatok megjelölését és azok egyedi azonosítószámát,
e) az (1) bekezdésben meghatározott, az adathozzáférést végző szerv nevét,
f ) az adathozzáférést végző tisztviselő nevét és egyedi felhasználói azonosítóját,
g) az adathozzáférést elrendelő vezető nevét és egyedi felhasználói azonosítóját, amennyiben az adathozzáférésre 
egyedi vezetői utasítás alapján kerül sor,
h) – amennyiben lehetséges – az adathozzáférés eredménye címzettjének egyedi felhasználói azonosítóját.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti naplóban a nyilvántartó szerv rögzíti
a) az adathozzáféréshez rendelt ügyiratszámot,
b) az adathozzáférés dátumát és időpontját,
c) az adathozzáférés indításához használt adatok típusát,
d) az adathozzáférés eredményeként megkapott adatok megjelölését és azok egyedi azonosítószámát,
e) szolgáltató által kezdeményezett adathozzáférés esetén
ea) az adathozzáférést végző szolgáltató nevét,
eb) ha az  adathozzáférést végző szolgáltató jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
a szolgáltató nevében eljáró, hozzáféréssel rendelkező természetes személy nevét,
f ) adatszolgáltató által vagy a  tényleges tulajdonos által adatszolgáltató útján kezdeményezett adathozzáférés 
esetén
fa) az adathozzáférést végző adatszolgáltató vagy tényleges tulajdonos nevét,
fb) az adathozzáférési igényt előterjesztő természetes személy nevét,
g) a harmadik személyek által kezdeményezett adathozzáférés esetén
ga) az adathozzáférést kezdeményező természetes személy nevét,
gb) az adathozzáférést kezdeményező természetes személy regisztrációja során megadott elektronikus 
elérhetőségét.
(4) A nyilvántartó szerv adatvédelmi tisztviselője az  (1) bekezdés szerinti napló megfelelő vezetését rendszeresen, 
de legalább félévente ellenőrzi. Az  ellenőrzés eredményét az  adatvédelmi tisztviselő dokumentálja, valamint 
e dokumentációt a (6) bekezdés szerinti időtartamig megőrzi.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti naplóhoz kizárólag a  törvényben meghatározott feladatkörében, az  adathozzáférés 
jogszerűsége ellenőrzése céljából eljáró bíróság, nyomozó hatóság, ügyészség, illetve közigazgatási hatóság férhet 
hozzá.
(6) A  nyilvántartó szerv az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban rögzített adatokat  
öt évvel keletkezésük után törli, kivéve, ha az  adott adatok tekintetében már megkezdett ellenőrzési eljárás 
a naplóbejegyzés további kezelését indokolja. Ha az adott naplóbejegyzés törlésére a folyamatban levő ellenőrzésre 
figyelemmel nem került sor, a törlést az ellenőrzési eljárás lezárultát követően kell végrehajtani.
(7) A  nyilvántartó szerv a  tényleges tulajdonosi nyilvántartás és a  központi bankszámla- és széfnyilvántartás 
működtetésében közreműködő tisztviselők számára olyan speciális képzést nyújt, amely ismereteket ad 
a nyilvántartás vezetésével összefüggő hatályos uniós és nemzeti jogszabályokról, ideértve a hatályos adatvédelmi 
szabályokat is.

12/B. Az adathozzáféréshez szükséges regisztrálás
21/B.  § (1) A  hatóság, az  ügyészség, a  bíróság és a  felügyeletet ellátó szerv a  8.  §-ban és a  20.  §-ban, 
az  önkormányzati adóhatóság és a  gazdasági kamarák a  20.  §-ban, a  szolgáltató a  8.  §-ban meghatározott 
adathozzáférés érdekében regisztrálnak a nyilvántartó szervnél.
(2) A regisztráció során az adathozzáférést igénylő természetes személy közli
a) családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) születési helyét, idejét,
d) anyja születési nevét.
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(3) A  regisztráció során az  adathozzáférést igénylő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet közli
a) nevét, rövidített nevét,
b) – ha ilyennel rendelkezik – adószámát,
c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén 
a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
d) az adathozzáférésre jogosult természetes személynek (a továbbiakban: regisztráció kezdeményezésére jogosult) 
a (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(4) A regisztráció során a szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az adathozzáférés a 8. § (3) bekezdésének megfelelően 
a  Pmt. 7–10.  §-ában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések vagy a  Pmt. 12.  § (1) és (2)  bekezdésében 
meghatározott adatellenőrzési kötelezettsége teljesítéséhez és a  11.  §-ban meghatározott eltérésjelzési 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
(5) A (3) bekezdés d) pontja alapján a regisztráció kezdeményezésére jogosult lehet
a) a 8. § (1) bekezdése szerinti hatóságok, ügyészség, bíróság, és felügyeletet ellátó szervek, és a 20. § (1) bekezdése 
szerinti önkormányzati adóhatóság és a  gazdasági kamarák regisztráció kezdeményezésére kijelölt tagja, 
képviselője,
b) a 8.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató törvényes képviselője és az  általa eljárásra meghatalmazott harmadik 
személy.
(6) Sikeres regisztráció esetén a  regisztráció kezdeményezésére jogosult személy a  nyilvántartó szerv által 
meghatározott módon kijelölheti azt az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezettel szolgálati viszonyban, 
munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyt, aki a  szervezet 
nevében hozzáféréssel rendelkezhet a  4.  § (1)  bekezdése, a  18.  § (1)  bekezdése és a  19.  § (1)  bekezdése szerinti 
nyilvántartásokhoz. A  kijelölés során a  regisztráció kezdeményezésére jogosult személy megadja a  hozzáférésre 
jogosult természetes személy (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(7) A hozzáférés megszűnik:
a) a természetes személy halálával,
b) a regisztráció alapjául szolgáló jogviszony megszűnésével vagy az adathozzáférésre jogosult személy által ellátott 
feladatok körének olyan változásával, amely az  (5) bekezdésben nevesített nyilvántartásokhoz történő hozzáférést 
a továbbiakban nem indokolja,
c) ha a  regisztráció kezdeményezésére jogosult személy a  (6)  bekezdés szerinti személy hozzáférési jogosultságát 
visszavonja.
(8) A hozzáférés megszűnéséről a nyilvántartó szervet haladéktalanul értesíteni kell. A bejelentéssel érintett személy 
hozzáférésének megszüntetése érdekében a  nyilvántartó szerv az  értesítésről való tudomásszerzést követően 
intézkedik.
(9) A  sikeresen regisztrált szolgáltatók esetében a  nyilvántartó szerv minden adathozzáférés kezdeményezése 
esetén vizsgálja az  (5) és (6)  bekezdés szerinti jogosultságok fennállását, és a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók 
azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021.  évi 
XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti 
szolgáltatói minőséget, amelyek hiányában a hozzáférést megtagadja.
21/C. § (1) 2022. július 1-től a harmadik személy a 8. § (5) bekezdésében meghatározott adathozzáférés érdekében 
regisztrál a nyilvántartó szervnél.
(2) A regisztráció során a harmadik személy közli
a) a természetes személy családi és utónevét,
b) elektronikus levelezési címét.
(3) 2022. július 1-től a  8.  § (6) és (7)  bekezdése szerinti adatigénylés esetén az  adathozzáférést igénylő harmadik 
személy a regisztráció során becsatolja a 9. § (3) bekezdése alapján kiadott előzetes engedélyt.”

93. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 15. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § A 19. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatot is tartalmazó adatszolgáltatást a nyilvántartásban már szereplő 
széfszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan a  számlavezetők első alkalommal a  veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépését követő 180 napon belül teljesítik 
a nyilvántartó szerv felé. Az ezt követő változások bejelentésére a 19. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

686 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 88. szám 3621

(3) A  regisztráció során az  adathozzáférést igénylő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet közli
a) nevét, rövidített nevét,
b) – ha ilyennel rendelkezik – adószámát,
c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén 
a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
d) az adathozzáférésre jogosult természetes személynek (a továbbiakban: regisztráció kezdeményezésére jogosult) 
a (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(4) A regisztráció során a szolgáltató nyilatkozik arról, hogy az adathozzáférés a 8. § (3) bekezdésének megfelelően 
a  Pmt. 7–10.  §-ában meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedések vagy a  Pmt. 12.  § (1) és (2)  bekezdésében 
meghatározott adatellenőrzési kötelezettsége teljesítéséhez és a  11.  §-ban meghatározott eltérésjelzési 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.
(5) A (3) bekezdés d) pontja alapján a regisztráció kezdeményezésére jogosult lehet
a) a 8. § (1) bekezdése szerinti hatóságok, ügyészség, bíróság, és felügyeletet ellátó szervek, és a 20. § (1) bekezdése 
szerinti önkormányzati adóhatóság és a  gazdasági kamarák regisztráció kezdeményezésére kijelölt tagja, 
képviselője,
b) a 8.  § (3)  bekezdése szerinti szolgáltató törvényes képviselője és az  általa eljárásra meghatalmazott harmadik 
személy.
(6) Sikeres regisztráció esetén a  regisztráció kezdeményezésére jogosult személy a  nyilvántartó szerv által 
meghatározott módon kijelölheti azt az  (1)  bekezdésben meghatározott szervezettel szolgálati viszonyban, 
munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyt, aki a  szervezet 
nevében hozzáféréssel rendelkezhet a  4.  § (1)  bekezdése, a  18.  § (1)  bekezdése és a  19.  § (1)  bekezdése szerinti 
nyilvántartásokhoz. A  kijelölés során a  regisztráció kezdeményezésére jogosult személy megadja a  hozzáférésre 
jogosult természetes személy (2) bekezdésben meghatározott adatait.
(7) A hozzáférés megszűnik:
a) a természetes személy halálával,
b) a regisztráció alapjául szolgáló jogviszony megszűnésével vagy az adathozzáférésre jogosult személy által ellátott 
feladatok körének olyan változásával, amely az  (5) bekezdésben nevesített nyilvántartásokhoz történő hozzáférést 
a továbbiakban nem indokolja,
c) ha a  regisztráció kezdeményezésére jogosult személy a  (6)  bekezdés szerinti személy hozzáférési jogosultságát 
visszavonja.
(8) A hozzáférés megszűnéséről a nyilvántartó szervet haladéktalanul értesíteni kell. A bejelentéssel érintett személy 
hozzáférésének megszüntetése érdekében a  nyilvántartó szerv az  értesítésről való tudomásszerzést követően 
intézkedik.
(9) A  sikeresen regisztrált szolgáltatók esetében a  nyilvántartó szerv minden adathozzáférés kezdeményezése 
esetén vizsgálja az  (5) és (6)  bekezdés szerinti jogosultságok fennállását, és a  pénzügyi és egyéb szolgáltatók 
azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021.  évi 
XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti 
szolgáltatói minőséget, amelyek hiányában a hozzáférést megtagadja.
21/C. § (1) 2022. július 1-től a harmadik személy a 8. § (5) bekezdésében meghatározott adathozzáférés érdekében 
regisztrál a nyilvántartó szervnél.
(2) A regisztráció során a harmadik személy közli
a) a természetes személy családi és utónevét,
b) elektronikus levelezési címét.
(3) 2022. július 1-től a  8.  § (6) és (7)  bekezdése szerinti adatigénylés esetén az  adathozzáférést igénylő harmadik 
személy a regisztráció során becsatolja a 9. § (3) bekezdése alapján kiadott előzetes engedélyt.”

93. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 15. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § A 19. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatot is tartalmazó adatszolgáltatást a nyilvántartásban már szereplő 
széfszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódóan a  számlavezetők első alkalommal a  veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépését követő 180 napon belül teljesítik 
a nyilvántartó szerv felé. Az ezt követő változások bejelentésére a 19. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.”
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94. §  A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 
működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény 16. alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § Ez a törvény
a) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az  1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és az  1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3a) bekezdésének,
b) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, 
a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (6) és (7) bekezdésének
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

41. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló  
2021. évi LXIV. törvény módosítása

95. §  Nem lép hatályba a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi 
LXIV. törvény 71. § (12) bekezdése.

42. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása

96. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 5.  §-a a  következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4)  bekezdés alkalmazásában az  önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatásában részesült személy 
a vállalkozását nem szüntetheti meg 2022. június 30-ig.”

97. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 91.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„91.  § (1) A  koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítésére 
létrehozott, közhasznú tevékenységet végző alapítvány (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) 
az  elhunyt személy Ptk. 8:1.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti hozzátartozójának (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: kedvezményezett) az Alapítványhoz benyújtott támogatásra irányuló kérelme esetén – a kérelem 
megalapozottságának az  Alapítvány által történő vizsgálata érdekében – a  járványügyi feladatkörben eljáró 
egészségügyi államigazgatási szervtől, valamint a  kincstár által vezetett (3)  bekezdés szerinti nyilvántartásokból 
adatigényléssel élhet.
(2) A járványügyi feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szerv az Alapítvány írásos megkeresése alapján 
15 napon belül tájékoztatja az  Alapítványt arról, hogy az  Alapítvány által a  kedvezményezett kérelme alapján 
megjelölt elhunyt személyt a halál időpontjában igazolt, aktív SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttként rögzítette-e.
(3) A kincstár az Alapítvány részére a kedvezményezett vonatkozásában az Alapítvány írásos megkeresése alapján 
15 napon belül adatot szolgáltat
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 1993. évi III. törvény) 
18/B. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás 
összegéről,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96.  §-a szerinti nyilvántartásból 
a  nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén a  megállapított, illetve folyósított ellátás 
összegéről,
c) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 45.  §-a szerinti nyilvántartásból a  nyilvántartásban 
szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről.
(4) Az  Alapítvány a  (2)  bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli az  elhunyt személy természetes 
személyazonosító adatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(5) Az  Alapítvány a  (3)  bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli a  kedvezményezett természetes 
személyazonosító adatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(6) Az  Alapítvány a  (2)  bekezdés, valamint a  (3)  bekezdés szerint első alkalommal benyújtott kérelemmel 
egyidejűleg az  Alapítvány alapító okiratát is megküldi a  közhasznú jogállás, valamint a  koronavírus-világjárvány 
miatt hozzátartozójukat elveszítő személyek megsegítésére irányuló cél ellenőrzése érdekében a  járványügyi 
feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szervnek, illetve a  kincstárnak. Az  Alapítvány az  alapító okirat 
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módosítása esetén – a módosítást követően benyújtott első kérelemmel egyidejűleg – az alapító okiratot ismételten 
megküldi a járványügyi feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szervnek, valamint a kincstárnak.”

98. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozva pénzbeli szociális ellátásra való jogosultság 
legkorábban 2022. augusztus 31-ével szüntethető meg.”

99. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a következő 98/A. és 98/B. §-sal 
egészül ki:
„98/A.  § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a  veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt, 
2020.  december 5-e és 2021. november 9-e között esedékes felülvizsgálatát a  rehabilitációs hatóság 
2022. október 31-ig folytatja le.
98/B.  § Az 1993. évi III. törvény 130.  §-a szerinti támogatás a  fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy napi 
munkavégzésétől függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kihirdetése napján, 
vagy
b) a támogatási rendszerbe 2021. január 1-jétől bevont fenntartók esetén a  2021. január 15-ig megkötött egyéni 
munka-, illetve fejlesztési szerződés alapján
a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési jogviszonyban vagy munkaviszonyban álltak, és jogviszonyuk a veszélyhelyzet 
ideje alatti elszámolási időszakban, valamint 2022. június 30-ig fennállt.”

100. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.  §-a a  következő 
(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (2)  bekezdést nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés szerinti szervezet által fenntartott, a  szolgáltatói 
nyilvántartásba 2020. december 17-ét követően bejegyzett, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy szolgáltató 
által biztosított ellátásért – ideértve a gondozásért, étkezésért, intézményi gyermekétkeztetésért – fizetett térítési díj 
tekintetében.
(8) A  (2)  bekezdést nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés szerinti szervezet által fenntartott, 2020. december 17-ét 
követően nyilvántartásba vett óvodában a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj tekintetében.”

101. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.  §-a a  következő 
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) és (2) bekezdést a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerinti, 
az  (1)  bekezdés szerinti szervezet tulajdonában vagy üzemeltetésében álló közfürdő által felszámított térítési díj 
tekintetében nem kell alkalmazni.”

102. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 5.  § (4)  bekezdésében 
a „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. augusztus 31-ig” szöveg lép.

103. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 46.  § (1)  bekezdésében 
a „2022. december 31-ig a felek” szövegrész helyébe az „A felek” szöveg lép.

104. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
a) 74.  § (2)  bekezdésében a  „Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes a  Kormány Cstv. 65.  §-a alapján 

kihirdetett rendeletében stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősített szervezet 
csődeljárására és felszámolási eljárására (Cstv. IV. Fejezet),” szövegrész helyébe a  „Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes a Cstv. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó,” szöveg,

b) 74. § (7) bekezdésében a „c) pontja alkalmazásában a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősítheti azt a szervezetet is,” szövegrész helyébe a „c) pontja szerinti kormánydöntés hozható 
arra a gazdálkodó szervezetre is,” szöveg,

c) 74.  § (8)  bekezdésében a  „d)  pontja alkalmazásában a  Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősítheti azt a gazdálkodó szervezetet is,” szövegrész helyébe a „d) pontja szerinti 
kormánydöntés hozható arra a gazdálkodó szervezetre is,” szöveg,
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módosítása esetén – a módosítást követően benyújtott első kérelemmel egyidejűleg – az alapító okiratot ismételten 
megküldi a járványügyi feladatkörben eljáró egészségügyi államigazgatási szervnek, valamint a kincstárnak.”

98. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyhelyzet ideje alatt esedékes felülvizsgálatra hivatkozva pénzbeli szociális ellátásra való jogosultság 
legkorábban 2022. augusztus 31-ével szüntethető meg.”

99. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a következő 98/A. és 98/B. §-sal 
egészül ki:
„98/A.  § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a  veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt, 
2020.  december 5-e és 2021. november 9-e között esedékes felülvizsgálatát a  rehabilitációs hatóság 
2022. október 31-ig folytatja le.
98/B.  § Az 1993. évi III. törvény 130.  §-a szerinti támogatás a  fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy napi 
munkavégzésétől függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kihirdetése napján, 
vagy
b) a támogatási rendszerbe 2021. január 1-jétől bevont fenntartók esetén a  2021. január 15-ig megkötött egyéni 
munka-, illetve fejlesztési szerződés alapján
a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési jogviszonyban vagy munkaviszonyban álltak, és jogviszonyuk a veszélyhelyzet 
ideje alatti elszámolási időszakban, valamint 2022. június 30-ig fennállt.”

100. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.  §-a a  következő 
(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (2)  bekezdést nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés szerinti szervezet által fenntartott, a  szolgáltatói 
nyilvántartásba 2020. december 17-ét követően bejegyzett, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény vagy szolgáltató 
által biztosított ellátásért – ideértve a gondozásért, étkezésért, intézményi gyermekétkeztetésért – fizetett térítési díj 
tekintetében.
(8) A  (2)  bekezdést nem kell alkalmazni az  (1)  bekezdés szerinti szervezet által fenntartott, 2020. december 17-ét 
követően nyilvántartásba vett óvodában a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj tekintetében.”

101. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.  §-a a  következő 
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) és (2) bekezdést a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerinti, 
az  (1)  bekezdés szerinti szervezet tulajdonában vagy üzemeltetésében álló közfürdő által felszámított térítési díj 
tekintetében nem kell alkalmazni.”

102. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 5.  § (4)  bekezdésében 
a „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. augusztus 31-ig” szöveg lép.

103. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 46.  § (1)  bekezdésében 
a „2022. december 31-ig a felek” szövegrész helyébe az „A felek” szöveg lép.

104. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
a) 74.  § (2)  bekezdésében a  „Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes a  Kormány Cstv. 65.  §-a alapján 

kihirdetett rendeletében stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősített szervezet 
csődeljárására és felszámolási eljárására (Cstv. IV. Fejezet),” szövegrész helyébe a  „Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes a Cstv. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó,” szöveg,

b) 74. § (7) bekezdésében a „c) pontja alkalmazásában a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősítheti azt a szervezetet is,” szövegrész helyébe a „c) pontja szerinti kormánydöntés hozható 
arra a gazdálkodó szervezetre is,” szöveg,

c) 74.  § (8)  bekezdésében a  „d)  pontja alkalmazásában a  Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősítheti azt a gazdálkodó szervezetet is,” szövegrész helyébe a „d) pontja szerinti 
kormánydöntés hozható arra a gazdálkodó szervezetre is,” szöveg,
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d) 74.  § (9)  bekezdésében az  „A Cstv. 68.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján nyilváníthatja a  Kormány 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté azt a  szervezetet is, amely” szövegrész helyébe 
az „A Cstv. 68. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti kormánydöntés hozható arra a gazdálkodó szervezetre is, 
amelynek” szöveg,

e) 75.  §-ában a „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolási eljárásában” szövegrész 
helyébe a „stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásban” szöveg,

f ) 76.  § (1)  bekezdésében a  „stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása során” 
szövegrész helyébe a „stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásban” szöveg

lép.

105. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 94.  § (2)  bekezdésében 
a „2021.  június 9-e” szövegrész helyébe az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése” 
szöveg lép.

106. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
a) 96.  § (1)  bekezdésében az „e törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig” 

szövegrész helyébe a „2022. október 31-éig” szöveg,
b) 96.  § (3)  bekezdésében a  „2020. november 4-e és e  törvény hatálybalépését követő 30. nap között 

lejáró” szövegrész helyébe a  „2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró” szöveg, 
az „az  e  törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe 
a „2022. augusztus 31-éig” szöveg,

c) 96.  § (4)  bekezdésében a  „2020. november 4-e és e  törvény hatálybalépését követő 30. nap között 
lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a  2020. november 4-e és e  törvény hatálybalépését 
követő 30.  nap között lejáró közgyógyellátási igazolvány” szövegrész helyébe a  „2020. november 4-e és 
2022.  június  30-a között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint az  ezen időszakban lejáró 
közgyógyellátási igazolvány” szöveg, az „e törvény hatálybalépését követő 90. napig” szövegrész helyébe 
a „2022. szeptember 30-áig” szöveg, az „e törvény hatálybalépését követő 30. napon” szövegrész helyébe 
a „2022. június 30-án” szöveg,

d) 96. § (5) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépésének hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig” 
szövegrész helyébe a „2022. október 31-éig” szöveg,

e) 97. § (1) bekezdésében az „az e törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napján” 
szövegrész helyébe a „2022. augusztus 31-én” szöveg,

f ) 98.  §-ában a  „96.  §-ban meghatározottak kivételével” szövegrész helyébe a  „96.  §-ban meghatározottak 
és a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak felülvizsgálata kivételével” szöveg, 
az „az  e  törvény hatálybalépésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe 
a „2022. augusztus 31-éig” szöveg,

g) 99. § (1) bekezdésében az „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját 
követő első hónap végéig” szövegrész helyébe a „2022. július 31-éig” szöveg,

h) 99.  § (2)  bekezdésében az  „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését 
követő 30. nap” szövegrész helyébe a  „2022. július 1-je” szöveg és az  „a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig” szövegrész helyébe 
a „2022. augusztus 31-éig” szöveg

lép.

107. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 154. § (1) bekezdés f ) pontjában 
az „a fővárosi” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi Központnál, a fővárosi” szöveg lép.

108. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
a) 26. alcíme,
b) 27. alcíme,
c) 45. alcíme.

109. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 48. alcíme.
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43. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
módosítása

110. § (1) A  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró
hivatalos okmány, ideértve a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – az  (1a)  bekezdés és 
a 13. § (1) bekezdése szerinti okmányok kivételével – 2022. június 30-ig érvényes.”

 (2) A  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély 
és útlevél 2022. június 30-ig érvényes.”

111. §  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28.  §-a 
a „2022. június 30.” szövegrész helyett a „2022. december 31.” szöveggel lép hatályba.

112. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
18. alcíme.

113. §  Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
a) 27. § (1) bekezdése,
b) 27. § (2) és (3) bekezdése és
c) 27. § (4) és (5) bekezdése.

114. §  Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
a) 13. alcíme,
b) 64. és 65. §-a.

115. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
27. alcíme.

116. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
29. alcíme.

44. Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXXXVI. törvény módosítása

117. §  Nem lép hatályba az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXXXVI. törvény 123. §-a.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. Hatálybalépés

118. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnésekor lép hatályba.

 (2) A 44. alcím 2022. június 2-án lép hatályba.
 (3) A 19. § és a 41. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 21. §, a 23. §, a 30. §, a 39. § és a 47. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (5) E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben 

haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
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43. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
módosítása

110. § (1) A  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró
hivatalos okmány, ideértve a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – az  (1a)  bekezdés és 
a 13. § (1) bekezdése szerinti okmányok kivételével – 2022. június 30-ig érvényes.”

 (2) A  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély 
és útlevél 2022. június 30-ig érvényes.”

111. §  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 28.  §-a 
a „2022. június 30.” szövegrész helyett a „2022. december 31.” szöveggel lép hatályba.

112. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
18. alcíme.

113. §  Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
a) 27. § (1) bekezdése,
b) 27. § (2) és (3) bekezdése és
c) 27. § (4) és (5) bekezdése.

114. §  Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
a) 13. alcíme,
b) 64. és 65. §-a.

115. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
27. alcíme.

116. §  Nem lép hatályba a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 
29. alcíme.

44. Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXXXVI. törvény módosítása

117. §  Nem lép hatályba az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2021. évi CXXXVI. törvény 123. §-a.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. Hatálybalépés

118. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnésekor lép hatályba.

 (2) A 44. alcím 2022. június 2-án lép hatályba.
 (3) A 19. § és a 41. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 21. §, a 23. §, a 30. §, a 39. § és a 47. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (5) E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben 

haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
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119. § (1) Az 5. alcím az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján hatályát veszti.
 (2) Az  5. alcím hatályvesztésének naptári napját az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter annak 

ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

46. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

120. §  E törvény
a) 30. alcíme az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
b) 108. § a) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
c) 108. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,
d) 113. § a) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése alapján,
e) 113.  § b)  pontja az  Alaptörvény XXIX.  cikk (3)  bekezdése, 2.  cikk (1)  bekezdése és 35.  cikk (1)  bekezdése 

alapján
sarkalatosnak minősül.

47. Az Európai Unió jogának való megfelelés

121. § (1) E törvény
a) 27. alcíme a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és 

munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint 
a  harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös 
jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 40. alcíme a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról 
szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 40. alcíme a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása 
és a  vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok 
megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i 
(EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) E törvény

a) 5. alcíme a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) 
kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) 40. alcíme az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.  cikk 
(3a) bekezdésének,

c) 40. alcíme a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, 
a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.  cikk 
(6) és (7) bekezdésének

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2022. évi V. törvényhez

Szomszédos országok közigazgatási egységei a 10. alcím alkalmazásában

A B

1. Szomszédos ország Közigazgatási egység

2. Ukrajna Kárpátontúli terület (Закарпатська область)

3.

Románia

Temes megye (Județul Timiş)

4. Arad megye (Județul Arad)

5. Bihar megye (Județul Bihor)

6. Szatmár megye (Județul Satu Mare)

7.

Szerb Köztársaság

Nyugat-bácskai körzet (Zapadnobački okrug)

8. Észak-bácskai körzet (Severnobački okrug)

9. Észak-bánsági körzet (Severnobanatski okrug)

10.

Horvát Köztársaság

Muraköz megye (Međimurska županija)

11. Kapronca-Kőrös megye (Koprivničko-križevačka županija)

12. Verőce-Drávamente megye (Virovitičko-podravska županija)

13. Eszék-Baranya megye (Osječko-baranjska županija)

14. Szlovén Köztársaság Mura menti statisztikai régió (Pomurska statistična regija)

15. Osztrák Köztársaság Őrvidék (Burgenland)

16.

Szlovák Köztársaság

Pozsonyi kerület (Bratislavský kraj)

17. Nagyszombati kerület (Trnavský kraj)

18. Nyitrai kerület (Nitriansky kraj)

19. Besztercebányai kerület (Banskobystrický kraj)

20. Kassai kerület (Košický kraj)
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II. Törvények

2022. évi VI. törvény
szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról*

A Hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a  második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet 
eredményezett, és megváltoztatta az  európai gazdasági helyzetet is. A  humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a  nemzetközi, 
gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak biztosítania kell a  hatékony, gyors nemzeti válaszok 
kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a  menekülő emberek segítésére, 
támogatására, elhelyezésére, valamint a  felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a  következmények enyhítése érdekében, 
továbbá annak biztosítása végett, hogy az  ország mielőbb maga mögött hagyja a  háború káros következményeit, a  Kormány 
a különleges jogrendben alkotott rendeletei hatályának meghosszabbítására tesz javaslatot.
A vonatkozó felhatalmazás megadására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §  Ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által, 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, az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.

2. § (1) Az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben 
az  Alaptörvény 53.  cikk (1) és (2)  bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítsa.

 (2) Az Országgyűlés e törvény hatályvesztését megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

3. §  Az Országgyűlés az  e  törvény hatálybalépéséig megalkotott, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kormányrendeleteket 
megerősíti.

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja az  egyes, a  koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából 
kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Rendelet), amellyel a  Kormány az  Alaptörvény 
53.  cikk (2)  bekezdése alapján, rendkívüli intézkedésként a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
  1. a veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)  

Korm. rendeletet,
  2. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendeletet,
  3. 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. rendeletet,

  4. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendeletet,

  5. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)  
Korm. rendeletet,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.

692 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 88. szám 3627

1. melléklet a 2022. évi V. törvényhez
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II. Törvények

2022. évi VI. törvény
szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról*

A Hazánk szomszédságában zajló orosz–ukrán háború a  második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet 
eredményezett, és megváltoztatta az  európai gazdasági helyzetet is. A  humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a  nemzetközi, 
gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak biztosítania kell a  hatékony, gyors nemzeti válaszok 
kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a  menekülő emberek segítésére, 
támogatására, elhelyezésére, valamint a  felmerülő káros gazdasági hatások kivédése, a  következmények enyhítése érdekében, 
továbbá annak biztosítása végett, hogy az  ország mielőbb maga mögött hagyja a  háború káros következményeit, a  Kormány 
a különleges jogrendben alkotott rendeletei hatályának meghosszabbítására tesz javaslatot.
A vonatkozó felhatalmazás megadására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §  Ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által, az Ukrajna területén fennálló fegyveres 
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az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet szerinti, az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 
tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.

2. § (1) Az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben 
az  Alaptörvény 53.  cikk (1) és (2)  bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát e  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítsa.

 (2) Az Országgyűlés e törvény hatályvesztését megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja.

3. §  Az Országgyűlés az  e  törvény hatálybalépéséig megalkotott, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kormányrendeleteket 
megerősíti.

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja az  egyes, a  koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából 
kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Rendelet), amellyel a  Kormány az  Alaptörvény 
53.  cikk (2)  bekezdése alapján, rendkívüli intézkedésként a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott,
  1. a veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)  

Korm. rendeletet,
  2. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendeletet,
  3. 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. rendeletet,

  4. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendeletet,

  5. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)  
Korm. rendeletet,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. június 8-i ülésnapján fogadta el.

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 693



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 95. szám 3851

  6. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet,
  7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendeletet,
  8. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,
  9. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,
10. a földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendeletet,
11. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 

villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendeletet,
12. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló  

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,
13. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,
14. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
15. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008.  évi LXVII.  törvény 

szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
16. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 

körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
17. az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletet,
18. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.)  

Korm. rendeletet,
19. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendeletet,
20. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendeletet,
21. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)  
Korm. rendeletet,

22. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló  
84/2022. (III. 5.) Korm. rendeletet,

23. 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. rendeletet,

24. a veszélyhelyzet ideje alatt a  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,

25. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,

26. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,

27. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)  
Korm. rendeletet,

28. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,

29. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,
30. 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. rendeletet,
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  6. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet,
  7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendeletet,
  8. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,
  9. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendeletet,
10. a földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendeletet,
11. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 

villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendeletet,
12. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló  

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,
13. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendeletet,
14. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
15. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008.  évi LXVII.  törvény 

szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
16. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 

körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet,
17. az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletet,
18. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.)  

Korm. rendeletet,
19. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendeletet,
20. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendeletet,
21. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)  
Korm. rendeletet,

22. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló  
84/2022. (III. 5.) Korm. rendeletet,

23. 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. rendeletet,

24. a veszélyhelyzet ideje alatt a  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,

25. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet,

26. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,

27. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)  
Korm. rendeletet,

28. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,

29. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet,
30. 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. rendeletet,

3852 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 95. szám 

31. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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. rendeletet,

32. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendeletet,

33. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletet,

34. a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 151/2022. (IV. 14.) Korm. rendeletet,

35. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletet,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendeletet,

37. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendeletet

a 2022. május 31-én hatályos szöveggel, a Rendeletben foglalt eltérésekkel újból hatályba léptette.

5. §  A Kormány a veszélyhelyzetben megtett intézkedésekről rendszeresen, az Országgyűlés ülésén – annak hiányában 
az Országgyűlés elnöke és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetői részére – ad tájékoztatást.

6. §  Ez a  törvény nem érinti a Kormány azon jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet e  törvény hatályvesztését megelőzően 
megszüntesse.

7. §  Ez a törvény a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.

8. §  Ez a törvény 2022. november 1-jén hatályát veszti.

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

A Kormány 180/2022. (V. 24.) 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

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2–4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. §  A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §  A Kormány a  veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként 
a miniszterelnököt jelöli ki.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A  Kormány a  veszélyhelyzet fennállásának, valamint a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A  Kormány az  állampolgárok együttműködését kéri a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtásában.

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, 
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

696 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



3392 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 85. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 180/2022. (V. 24.) 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

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2–4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. §  A Kormány az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, 
valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. A veszélyhelyzettel összefüggő szabályok

2. §  A Kormány a  veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként 
a miniszterelnököt jelöli ki.

3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
 (2) A  Kormány a  veszélyhelyzet fennállásának, valamint a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
 (3) A  Kormány az  állampolgárok együttműködését kéri a  veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtásában.

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, 
megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

A Kormány az  Alaptörvény 54.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel az  Alaptörvény 53.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdése alapján a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti, az  élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett 
veszélyhelyzetet megszünteti.

2. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet.

4. § (1) Hatályát veszti a  2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) 
Korm. rendelet.

 (2) Hatályát veszti a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 8. § (1) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 2. és 3. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 20.  § (2)  bekezdése tekintetében a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.  § (1c)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 1.  pontja tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 2.  pontja tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 3.  pontja tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 4.  pontja tekintetében az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 5.  pontja tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 6.  pontja tekintetében az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi 
LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 7. pontja tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 8., 11., 13. és 14. pontja tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 9.  pontja tekintetében a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 
15/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 10. pontja tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 68. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 15.  pontja tekintetében a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 16. pontja tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi 
CLXXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 74.  § (2)  bekezdése tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (6)  bekezdés 3.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 120.  § tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 140.  § tekintetében az  európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 5.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 149. § a) pontja tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 149.  § b)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 149. § c) pontja tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 8. § (1) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 2. és 3. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 20.  § (2)  bekezdése tekintetében a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.  § (1c)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 1.  pontja tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 2.  pontja tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 3.  pontja tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 4.  pontja tekintetében az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 5.  pontja tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 6.  pontja tekintetében az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi 
LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 7. pontja tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 8., 11., 13. és 14. pontja tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 9.  pontja tekintetében a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 
15/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 10. pontja tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 68. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 67.  § (1)  bekezdés 15.  pontja tekintetében a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. § (1) bekezdés 16. pontja tekintetében az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi 
CLXXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 74.  § (2)  bekezdése tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (6)  bekezdés 3.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 120.  § tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 140.  § tekintetében az  európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 5.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 149. § a) pontja tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 149.  § b)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 149. § c) pontja tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
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I. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK

1. § (1) A Kormányt a miniszterelnök képviseli. A Kormány vagy a miniszterelnök egyedi ügyekben a Kormány képviseletére 
más személyt kijelölhet.

 (2) A  miniszterelnök képviseli Magyarországot az  Európai Tanácsban, továbbá a  miniszterelnök az  Alaptörvény vagy 
jogszabály eltérő döntése hiányában intézkedik Magyarország képviseletéről valamennyi – az  állam legfelsőbb 
szintű részvételét igénylő – Európai Unióval összefüggő ügyben.

2. § (1) A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását.
 (2) A miniszterelnök az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva különösen

a) közvetlenül irányítja a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
tevékenységét, valamint a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter útján irányítja a  Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára tevékenységét,

b) meghatározza és koordinálja a  miniszterek tevékenységét, amelynek keretében iránymutatást adhat 
a miniszterek részére a tevékenységük végzésével összefüggésben,

c) biztosítja a kormányzati döntések érvényesülését.
 (3) A  miniszterelnök a  rendeletében kijelölt miniszterelnök-helyettes tekintetében meghatározza a  helyettesítése 

rendjét.

3. § (1) A miniszterelnök határozza meg a Kormány testületi működésének az irányait, összehívja és vezeti a Kormányt.
 (2) A miniszterelnök az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása érdekében különösen

a) az  Alaptörvény keretei között meghatározza a  kormányzati szervezetalakítás általános irányait, ideértve 
az egyes minisztériumok szervezeti és működési szabályzatai előkészítésének általános elveit is,

b) kizárólagosan jogosult a  Kormány részére előterjesztést benyújtani a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatáskörét szabályozó kormányrendelet elfogadására és módosítására,

c) bármely miniszter, közigazgatási államtitkár, államtitkár és helyettes államtitkár, valamint a  miniszterelnök 
politikai igazgatója (a továbbiakban együtt: állami vezető) számára feladatot határozhat meg,

d) bármely állami vezetőt a  feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekről jelentéstételre vagy beszámolóra 
kötelezhet,

e) meghatározza a  Kormány ülésének napirendjét, ennek keretében a  minisztereket és a  kormánybiztosokat 
előterjesztés vagy jelentés elkészítésére utasíthatja,

f ) kizárólagosan jogosult a Kormány részére előterjesztést benyújtani a Kormány ügyrendjének elfogadására és 
módosítására,

g) kizárólagosan jogosult a  Kormány részére előterjesztést benyújtani a  kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 8. §-a szerinti kabinet és a Kit. 9. §-a szerinti kormánybizottság 
megalakítására,

h) kizárólagosan jogosult a  Kormány részére előterjesztést benyújtani a Kormány törvényalkotási programjára 
és jogalkotási munkatervére vonatkozóan,

i) átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot tesz, illetve előterjesztést nyújt be a  Kormány részére, 
kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai 
előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati feladat indítását,

j) képviselője útján részt vesz a Kormány más tagja által szervezett miniszteri értekezleten,
k) aláírja a  Kormánynak, a  Gazdasági Kabinetnek, a  Nemzetpolitikai Kabinetnek, a  Stratégiai és Családügyi 

Kabinetnek (a  továbbiakban együtt: Kabinet), a  Védelmi Tanácsnak a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára által írásba foglalt és részére felterjesztett döntéseit,

l) aláírja a  Kormány feladat- és hatáskörét érintő egyéb, a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára által írásba foglalt és részére felterjesztett döntéseket, ideértve azon döntéseket is, amelyek 
előkészítése nem tartozik a Kormány valamely más tagjának feladat- és hatáskörébe,

m) aláírja az  állami vezetők politikai szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos, 
a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által előkészített és részére felterjesztett 
okiratokat.

 (3) A miniszterelnök meghatározza a kormányzás általános irányait, ennek érdekében szervezi a Kormány mint testület 
munkáját, megállapítja a miniszterek között kialakított belső munkamegosztást.
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4. §  A miniszterelnök az európai uniós ügyek kapcsán
a) tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,
b) kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős 

miniszterrel és más miniszterekkel,
c) a  Kormány vagy a  Kormány tagjainak irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási 

szervektől (a  továbbiakban: kormányzati szervek) szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést 
kezdeményezhet.

II. FEJEZET
A KORMÁNYZATI KÖZPONT

1. A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete

5. § (1) A  Miniszterelnöki Kormányiroda az  általános politikai koordinációért felelős miniszter munkaszervezetében mint 
a miniszterelnök munkaszervezetében működik.

 (2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát az  általános politikai koordinációért felelős miniszter 
a miniszterelnök útmutatása szerint irányítja.

6. §  A miniszterelnök a 3. §-ban meghatározott feladata végrehajtása érdekében közvetlenül vagy – összhangban az 5. § 
(2) bekezdésével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján
a) összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás – működését,
b) előkészíti a  Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a  tervezetét, gondoskodik azok 

végrehajtásáról,
c) előkészíti a  Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét szabályozó kormányrendelet tervezetét, valamint 

a Kormány ügyrendjének, továbbá azok módosításának tervezetét,
d) egységes szempontrendszerre tesz javaslatot

da) a központi hivatalokról szóló kormányrendeletek tervezetei,
db) a minisztériumok és a központi hivatalok szervezeti és működési szabályzatai

 tekintetében,
e) a Kormány üléseinek előkészítése céljából

ea) gondoskodik a  közigazgatási egyeztetések koordinációjáról, ennek során a  Kormány döntéseiben 
meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a  javasolt döntés 
végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,

eb) szervezi, vezeti és lebonyolítja a közigazgatási államtitkári értekezletet, gondoskodik a közigazgatási 
államtitkári értekezlet döntéseinek érvényesítéséről,

ec) összeállítja a kormányülés napirendjét,
ed) előkészíti a Kabinet és a Védelmi Tanács üléseit,

f ) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását,
g) ellenőrzi a  határidős, valamint a  folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a  döntések 

megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást 
kérhet,

h) érvényesíti a  kormányzati döntés-előkészítés, az  Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a  Kormány 
döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti 
a  döntés-előkészítés és a  végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a  Kormány 
feladatkörében érintett tagja vagy a Kormány intézkedését,

i) koordinálja az  alkotmányos szervek, az  önálló szabályozó szervek és az  autonóm államigazgatási szervek 
vezetőivel való kapcsolattartást,

j) ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket,
k) biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.
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4. §  A miniszterelnök az európai uniós ügyek kapcsán
a) tárgyal az európai uniós tagállamokkal, illetve az európai uniós intézmények képviselőivel,
b) kapcsolatot tart és egyeztet az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati álláspontról az ezért felelős 

miniszterrel és más miniszterekkel,
c) a  Kormány vagy a  Kormány tagjainak irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási 

szervektől (a  továbbiakban: kormányzati szervek) szakmai álláspontot kérhet, és ezekről egyeztetést 
kezdeményezhet.

II. FEJEZET
A KORMÁNYZATI KÖZPONT

1. A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete

5. § (1) A  Miniszterelnöki Kormányiroda az  általános politikai koordinációért felelős miniszter munkaszervezetében mint 
a miniszterelnök munkaszervezetében működik.

 (2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát az  általános politikai koordinációért felelős miniszter 
a miniszterelnök útmutatása szerint irányítja.

6. §  A miniszterelnök a 3. §-ban meghatározott feladata végrehajtása érdekében közvetlenül vagy – összhangban az 5. § 
(2) bekezdésével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján
a) összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás – működését,
b) előkészíti a  Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a  tervezetét, gondoskodik azok 

végrehajtásáról,
c) előkészíti a  Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét szabályozó kormányrendelet tervezetét, valamint 

a Kormány ügyrendjének, továbbá azok módosításának tervezetét,
d) egységes szempontrendszerre tesz javaslatot

da) a központi hivatalokról szóló kormányrendeletek tervezetei,
db) a minisztériumok és a központi hivatalok szervezeti és működési szabályzatai

 tekintetében,
e) a Kormány üléseinek előkészítése céljából

ea) gondoskodik a  közigazgatási egyeztetések koordinációjáról, ennek során a  Kormány döntéseiben 
meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a  javasolt döntés 
végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,

eb) szervezi, vezeti és lebonyolítja a közigazgatási államtitkári értekezletet, gondoskodik a közigazgatási 
államtitkári értekezlet döntéseinek érvényesítéséről,

ec) összeállítja a kormányülés napirendjét,
ed) előkészíti a Kabinet és a Védelmi Tanács üléseit,

f ) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását,
g) ellenőrzi a  határidős, valamint a  folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a  döntések 

megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást 
kérhet,

h) érvényesíti a  kormányzati döntés-előkészítés, az  Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a  Kormány 
döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti 
a  döntés-előkészítés és a  végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a  Kormány 
feladatkörében érintett tagja vagy a Kormány intézkedését,

i) koordinálja az  alkotmányos szervek, az  önálló szabályozó szervek és az  autonóm államigazgatási szervek 
vezetőivel való kapcsolattartást,

j) ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket,
k) biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 3459

7. § (1) A  miniszterelnök a  3.  §-ban meghatározott feladata végrehajtása érdekében – összhangban az  5.  § 
(2)  bekezdésével  – a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján részt vesz a  Kormánynak 
az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszterrel egyetértésben, e tekintetben
a) ellátja az  országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében 

javaslatot tesz a  Kormánynak az  Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetve ülése összehívásának 
kezdeményezésére,

b) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program benyújtásáról, és figyelemmel kíséri annak 
megvalósulását,

c) gondoskodik a  Kormány által elfogadott törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, beszámolók, 
politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatok benyújtásáról, valamint figyelemmel kíséri az ezekkel összefüggő 
parlamenti eljárásokat, és megteszi az elfogadásukhoz szükséges igazgatási intézkedéseket.

 (2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára – összhangban az  5.  § (2)  bekezdésével – segíti 
a  miniszterelnök tevékenységét. E  tekintetben a  miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül 
tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, 
adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kér a kormányzati szervektől, továbbá közvetíti a miniszterelnök 
eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé.

8. § (1) A  Kormány a  kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervként, valamint a  személyügyi 
központ feladatait ellátó szervként – a 74. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a Miniszterelnöki Kormányirodát 
jelöli ki.

 (2) A  Miniszterelnöki Kormányiroda személyügyi központként ellátja a  jogszabályban meghatározott feladatokat 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a  különleges jogállású szervekről és az  általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálya alá tartozó szervek és az  e  szerveknél 
foglalkoztatottak tekintetében.

 (3) A  Miniszterelnöki Kormányiroda személyügyi központként jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat 
biztosíthat a következő törvények hatálya alá tartozó szervek és az ott foglalkoztatottak tekintetében:
a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
d) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény,
f ) a (2) bekezdés szerinti törvények,
g) a 74. § (3) bekezdése szerinti törvények.

2. A miniszterelnök munkaszervezete, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és 
hatásköre

9. § (1) A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 1. általános politikai koordinációért,
 2. kormányzati kommunikációért,
 3. országmárkáért,
 4. turizmusért,
 5. vendéglátásért,
 6. e-közigazgatásért,
 7. informatikáért,
 8. e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
 9. a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
10. mozgóképszakmáért,
11. audiovizuális politikáért,
12. elektronikus hírközlésért,
13. szerencsejáték szabályozásért,
14. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
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15. polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
16. minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért
felelős tagja.

 (2) A Kormány a Kit. 13/A. § (4) bekezdése szerinti miniszterként a minisztert jelöli ki.

10. §  A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében
a) biztosítja és megszervezi a  miniszterelnöknek az  Alaptörvény 18.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 

feladat- és hatásköre gyakorlását, e  feladat- és hatáskörében felel a  Kormány általános politikája 
kialakításának irányításáért,

b) közreműködik a  miniszterelnöknek a  Kit. 5.  §-ában meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlásában, 
e feladat- és hatáskörében részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében,

c) felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért,
d) a  Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a  koncesszióról szóló 

1991. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdése szerinti, a  pályázat kiírására (koncessziós 
beszerzési eljárás lefolytatására), elbírálására (a  koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalára), ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás 
lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést (koncessziót),

e) az  igazságügyért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a  d)  pontban megállapított feladataihoz 
kapcsolódó jogszabályokat.

11. § (1) A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében a 10. § a) és b) pontja tekintetében
a) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a  Kormány általános politikája kialakításának a  folyamatát, ennek 

keretében az  53.  § (2)  bekezdése szerinti javaslatokat összegzi, értékeli, és javaslatot tesz a  miniszterelnök 
részére,

b) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot tesz, illetve előterjesztést nyújt be a Kormány részére, 
kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, előterjesztés 
benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától,

c) közreműködik a  Kormány általános politikája és a  Kormány döntései megvalósulásának értékelésében, 
valamint a  miniszterelnök erről történő tájékoztatásában, ennek keretében a  végrehajtás alakulásáról 
a  Kormány feladatkörében érintett tagjától információt, illetve az  érintett szervektől közvetlenül is 
tájékoztatást kérhet,

d) a  miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá 
kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői 
közreműködést kér, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek számára,

e) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása során a miniszterelnök 
döntéseiből és a Kormány általános politikájából következő politikai szempontokat.

 (2) A  miniszter az  általános politikai koordinációért való felelőssége keretében gondoskodik a  Kormánynak 
az Országgyűléssel való kapcsolattartásáról, e tekintetben
a) kapcsolatot tart az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőcsoportokkal,
b) ellátja a  napirenden kívüli felszólalások, valamint az  országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és 

azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz 
a válaszadó személyére, illetve a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót,

c) elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést,
d) kezdeményezheti politikai vita lefolytatását.

 (3) A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli 
feladatokat, e tekintetben
a) ellátja a  miniszterelnök és a  Kormány körüli állami protokollteendőket, felel a  miniszterelnök külföldre 

történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a  nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és 
lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokolltevékenységéért,

b) gondoskodik a miniszterelnök kommunikációs felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
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15. polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
16. minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért
felelős tagja.

 (2) A Kormány a Kit. 13/A. § (4) bekezdése szerinti miniszterként a minisztert jelöli ki.

10. §  A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében
a) biztosítja és megszervezi a  miniszterelnöknek az  Alaptörvény 18.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 

feladat- és hatásköre gyakorlását, e  feladat- és hatáskörében felel a  Kormány általános politikája 
kialakításának irányításáért,

b) közreműködik a  miniszterelnöknek a  Kit. 5.  §-ában meghatározott feladat- és hatásköre gyakorlásában, 
e feladat- és hatáskörében részt vesz a Kormány általános politikája végrehajtásának ellenőrzésében,

c) felel a miniszterelnök személye körüli feladatok ellátásáért,
d) a  Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a  koncesszióról szóló 

1991. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdése szerinti, a  pályázat kiírására (koncessziós 
beszerzési eljárás lefolytatására), elbírálására (a  koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalára), ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a  Ktv. 10/A.  §-a szerinti eljárás 
lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést (koncessziót),

e) az  igazságügyért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a  d)  pontban megállapított feladataihoz 
kapcsolódó jogszabályokat.

11. § (1) A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében a 10. § a) és b) pontja tekintetében
a) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a  Kormány általános politikája kialakításának a  folyamatát, ennek 

keretében az  53.  § (2)  bekezdése szerinti javaslatokat összegzi, értékeli, és javaslatot tesz a  miniszterelnök 
részére,

b) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot tesz, illetve előterjesztést nyújt be a Kormány részére, 
kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, előterjesztés 
benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától,

c) közreműködik a  Kormány általános politikája és a  Kormány döntései megvalósulásának értékelésében, 
valamint a  miniszterelnök erről történő tájékoztatásában, ennek keretében a  végrehajtás alakulásáról 
a  Kormány feladatkörében érintett tagjától információt, illetve az  érintett szervektől közvetlenül is 
tájékoztatást kérhet,

d) a  miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá 
kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői 
közreműködést kér, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek számára,

e) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés és a Kormány döntéseinek végrehajtása során a miniszterelnök 
döntéseiből és a Kormány általános politikájából következő politikai szempontokat.

 (2) A  miniszter az  általános politikai koordinációért való felelőssége keretében gondoskodik a  Kormánynak 
az Országgyűléssel való kapcsolattartásáról, e tekintetben
a) kapcsolatot tart az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőcsoportokkal,
b) ellátja a  napirenden kívüli felszólalások, valamint az  országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és 

azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz 
a válaszadó személyére, illetve a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót,

c) elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést,
d) kezdeményezheti politikai vita lefolytatását.

 (3) A miniszter az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök személye körüli 
feladatokat, e tekintetben
a) ellátja a  miniszterelnök és a  Kormány körüli állami protokollteendőket, felel a  miniszterelnök külföldre 

történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a  nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és 
lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokolltevékenységéért,

b) gondoskodik a miniszterelnök kommunikációs felkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
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12. §  A miniszter a kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében
a) felel az egységes kormányzati kommunikáció kialakításáért,
b) felel a  kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, 

fenntartásáért és a tartalom kialakításáért,
c) felel a kormányzati közösségi médiafelületekért, azon keresztüli kommunikációért,
d) koordinálja az egyes nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezéseket,
e) koordinálja az egyes közösségépítést erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezéseket,
f ) közreműködik az egyes kiemelt kormányzati rendezvények koncepciójának kidolgozásában.

13. § (1) A  miniszter az  országmárkáért való felelőssége keretében kidolgozza a  Magyarország belföldi és külföldi kedvező 
megítélésére irányuló országmárka-stratégiát, és közreműködik annak végrehajtásában, melynek részeként
a) együttműködik a kormányzati és egyéb szervezetekkel,
b) belföldi és külföldi rendezvényeken képviseli a Kormányt,
c) országspecifikus elemzéseket készít,
d) belföldi és külföldi kampányokat, rendezvényeket bonyolít le,
e) irányítja a belföldi és nemzetközi országmárkára vonatkozó marketingtevékenységet,
f ) kialakítja és működteti az országmárka javítását célzó intézményrendszert,
g) előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol az országmárkával összefüggő projektek, fejlesztések, 

programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.
 (2) A miniszter az országmárkáért való felelőssége keretében előkészíti az országmárkára vonatkozó jogszabályokat.

14. § (1) A  miniszter a  turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a  turizmusra, az  utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységre, az  utazási és utazásközvetítői szerződésre, valamint – a  gyógy- és egészségügyi tényezők 
vonatkozásában az  egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az  egészségturizmusra vonatkozó 
jogszabályokat.

 (2) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében – a 32. § (2) bekezdésében és a 49. § (2) bekezdés e) pontjában 
foglaltak kivételével –
a) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,
b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét,
c) kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását,
d) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,
e) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,
f ) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját,
g) kidolgozza a  világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja 

a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat,
h) a  sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események 

rendezéséért felelős miniszter részére szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt 
nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e  sporteseményeket érintő marketing- és 
kommunikációs tevékenységek megvalósításában,

i) irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását,
j) előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a  turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, 

programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.

15. §  A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében
a) előkészíti a vendéglátásra vonatkozó jogszabályokat, valamint
b) meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

16. § (1) A  miniszter az  e-közigazgatásért való felelőssége keretében meghatározza az  e-közigazgatás általános elveit, 
előkészíti az e-közigazgatásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében
a) kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási kormányzati politikát,
b) gondoskodik az  e-közigazgatás általános elveinek megfelelően a  közigazgatási hatósági eljárások 

vonatkozásában az  elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez szükséges szakmai 
irányok meghatározásáról,
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c) megköti a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztését érintő szerződéseket,
d) felügyeli a  kormányzati célú hírközlési szolgáltatót és a  központi elektronikus szolgáltató rendszer 

működtetőjét, valamint az e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységét,
e) közreműködik a  védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, 

végrehajtásában,
f ) ellátja az  összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal és nyilvántartások 

összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,
g) az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő 

illeszkedés szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az  egyes kormányzati informatikai beszerzések és 
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló előterjesztéseket, valamint ellenőrizheti 
a beruházás végrehajtását,

h) ellátja az  Európai Unió tagállamainak az  elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével 
kapcsolatos rendelkezésekről szóló kormányrendelet szerinti tagállami kapcsolattartási pont feladatait.

 (3) A  miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az  igénybevevők 
informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

17. §  A miniszter az informatikáért való felelőssége keretében
a) kidolgozza az  egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégiát, és 

közreműködik annak végrehajtásában,
b) az  irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok esetében, amelyek felett tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelési jogot gyakorol,
ba) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,
bb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és 

az  informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát 
érintő kötelezettségvállalásai tekintetében.

18. §  A miniszter az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az e-közigazgatás és az e-közigazgatási szolgáltatások általános elvi alapjai meghatározásáról,
b) gondoskodik az egységes, e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs 

infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati politika kialakításáról,
c) gondoskodik az  egységes, e-közigazgatási és informatikai fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia 

kidolgozásáról,
d) gondoskodik az  egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia 

kidolgozásáról,
e) egyetértési jogot gyakorol a  nemzeti digitalizációs stratégiával, az  e-közigazgatással és informatikai 

fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati 
döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,

f ) felügyeli a  Kormány e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs 
infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos politikája, illetőleg stratégiája végrehajtását,

g) ellenőrzi és jóváhagyja az  e-közigazgatással, az  informatikával, valamint az  infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket és beszerzéseket,

h) gondoskodik a nemzeti adatgazdaság, a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és 
a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításáról,

i) gondoskodik a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és a nemzeti szoftverlicenc-
gazdálkodás megvalósításáról,

j) egyetértési jogot gyakorol a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati 
döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,

k) felügyeli a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását.

19. §  A miniszter a  közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelőssége 
körében előkészíti a kormányzati közigazgatási informatikai stratégiát és gondoskodik annak végrehajtásáról.
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c) megköti a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztését érintő szerződéseket,
d) felügyeli a  kormányzati célú hírközlési szolgáltatót és a  központi elektronikus szolgáltató rendszer 

működtetőjét, valamint az e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységét,
e) közreműködik a  védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, 

végrehajtásában,
f ) ellátja az  összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal és nyilvántartások 

összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,
g) az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő 

illeszkedés szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az  egyes kormányzati informatikai beszerzések és 
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló előterjesztéseket, valamint ellenőrizheti 
a beruházás végrehajtását,

h) ellátja az  Európai Unió tagállamainak az  elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével 
kapcsolatos rendelkezésekről szóló kormányrendelet szerinti tagállami kapcsolattartási pont feladatait.

 (3) A  miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az  igénybevevők 
informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

17. §  A miniszter az informatikáért való felelőssége keretében
a) kidolgozza az  egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégiát, és 

közreműködik annak végrehajtásában,
b) az  irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok esetében, amelyek felett tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelési jogot gyakorol,
ba) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,
bb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és 

az  informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát 
érintő kötelezettségvállalásai tekintetében.

18. §  A miniszter az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az e-közigazgatás és az e-közigazgatási szolgáltatások általános elvi alapjai meghatározásáról,
b) gondoskodik az egységes, e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs 

infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati politika kialakításáról,
c) gondoskodik az  egységes, e-közigazgatási és informatikai fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia 

kidolgozásáról,
d) gondoskodik az  egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia 

kidolgozásáról,
e) egyetértési jogot gyakorol a  nemzeti digitalizációs stratégiával, az  e-közigazgatással és informatikai 

fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati 
döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,

f ) felügyeli a  Kormány e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs 
infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos politikája, illetőleg stratégiája végrehajtását,

g) ellenőrzi és jóváhagyja az  e-közigazgatással, az  informatikával, valamint az  infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket és beszerzéseket,

h) gondoskodik a nemzeti adatgazdaság, a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és 
a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás megvalósításáról,

i) gondoskodik a nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és a nemzeti szoftverlicenc-
gazdálkodás megvalósításáról,

j) egyetértési jogot gyakorol a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati 
döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,

k) felügyeli a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását.

19. §  A miniszter a  közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való felelőssége 
körében előkészíti a kormányzati közigazgatási informatikai stratégiát és gondoskodik annak végrehajtásáról.
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20. § (1) A  miniszter a  mozgóképszakmáért való felelőssége keretében előkészíti a  mozgóképszakmára vonatkozó 
jogszabályokat.

 (2) A  Kormány a  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18.  § (2)  bekezdésében meghatározott miniszterként 
a minisztert jelöli ki.

21. §  A miniszter az  audiovizuális politikáért való felelőssége keretében előkészíti az  audiovizuális médiára vonatkozó 
jogszabályokat.

22. §  A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége keretében előkészíti az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
jogszabályokat.

23. §  A miniszter a  szerencsejáték szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a szerencsejátékra és 
a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletére vonatkozó jogszabályokat.

24. §  A miniszter a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogszabályokat.

25. §  A miniszter a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a polgári hírszerzési 
tevékenység irányítására vonatkozó jogszabályokat.

26. §  A miniszter a  minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti 
a minősített adat védelmére, a minősített adat védelmének hatósági felügyeletére, a minősített adatok kezelésének 
hatósági engedélyezésére és felügyeletére, valamint a  nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására 
vonatkozó jogszabályokat.

27. §  A miniszter ellátja a koncesszió jogi szabályozásával kapcsolatos feladatokat.

28. §  A 4. §-ban meghatározottak érdekében a miniszter a miniszterelnök által erre a feladatra kijelölt személy útján segíti 
és támogatja a miniszterelnök munkáját az európai uniós tagsággal összefüggő ügyekben, különösen
a) részt vesz az európai uniós tematikájú kormányülések előkészítésében és a kormányüléseken,
b) részt vesz az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszerben,
c) kapcsolatot tart az  Európai Unió intézményei és szervei vezetőinek munkatársaival, vezető tisztviselőivel, 

valamint az  Európai Unió állam- és kormányfőinek uniós ügyekkel foglalkozó közvetlen munkatársaival 
(Sherpa),

d) részt vesz az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó stratégiai kérdésekre, kiemelt politikai dossziékra, 
az  Európai Unió jövőjével, fejlődésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó kormányzati álláspont 
kialakításában, azok képviseletére vonatkozó stratégia kidolgozásában, ezekkel összefüggésben 
a kormányzati munka rendjének és koordinációjának meghatározásában,

e) részt vesz a  magyar alkotmányos szervek vonatkozásában az  európai ügyekkel kapcsolatos feladataik 
ellátásában,

f ) részt vesz az Európai Tanácson, az Európai Unió állam- és kormányfői formációiban, valamint az Európai Unió 
egyes tagállamainak különböző formációiban képviselendő álláspont kialakításában és képviseletében,

g) részt vesz az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartásban,
h) részt vesz az  európai uniós kérdésekkel összefüggésben más európai uniós tagállamokkal és tagjelölt 

államokkal való kapcsolattartásban, különös tekintettel a V4 országokkal való együttműködésre,
i) részt vesz a  harmadik államokkal való kapcsolattartásban az  Európai Unióval összefüggő kérdések 

vonatkozásában.

29. §  A miniszter a miniszterelnök útmutatása szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadóként működő nemzeti információs 
államtitkár útján
a) elemzi és értékeli a  nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködését, szükség esetén javaslatot tesz 

a Kormány feladatkörében érintett tagjának vagy a Kormánynak intézkedés megtételére,
b) értékeli és elemzi a kormányzati döntésekhez kapcsolódó nemzetbiztonsági információk áramlását,
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c) értékeli a  nemzetbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó kormányzati döntések megvalósulását, ennek 
keretében a  végrehajtás alakulásáról a  Kormány feladatkörében érintett tagjától információt, illetve 
az érintett szervektől tájékoztatást is kérhet,

d) elemzi, értékeli és – szükség esetén – ellenőrzi a  honvédelmi és haderőreformmal, valamint a  nemzeti 
hadiipar fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok végrehajtását, illetve kezdeményezi a  Kormány 
feladatkörében érintett tagjai összehangolt védelmi tevékenységét,

e) koordinálja a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok 
ellátását, illetve kezdeményezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt védelmi tevékenységét.

3. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköre

30. § (1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 1. kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
 2. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 3. kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 4. közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
 5. közigazgatás-fejlesztésért,
 6. közigazgatás-szervezésért,
 7. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 8. társadalompolitika összehangolásáért,
 9. társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
10. ingatlan-nyilvántartásért,
11. térképészetért,
12. egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
13. rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
14. anyakönyvi ügyekért,
15. állampolgársági ügyekért,
16. a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért,
17. aktív Magyarországért
felelős tagja.

 (2) A  miniszter a  Budai Várnegyed, a  Citadella és a  visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások 
tekintetében a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.

 (3) A  miniszter – az  informatikáért felelős miniszterrel együttműködve – ellátja az  Országos Beruházás Monitoring 
rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

 (4) A  miniszter figyelemmel kíséri az  Országgyűlés és a  bizottságai napirendjét és üléseit, részt vesz az  üléseket 
előkészítő fórumokon.

 (5) A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.
 (6) A  miniszter a  miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, 

továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői 
közreműködést kérhet a  kormányzati szervektől, közvetíti a  miniszterelnök eseti döntéseit a  miniszterek és 
a kormányzati szervek számára.

31. §  A miniszter a  kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért való felelőssége körében a  kormánybiztosok 
feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről – elsődlegesen a  kormánybiztosok beszámolói alapján – tájékoztatja 
a miniszterelnököt.

32. § (1) A miniszter a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért való 
felelőssége körében
a) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását,
b) figyelemmel kíséri a  kormányzati döntéshozatalt, és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és 

társadalompolitikai céljaival való összhangjáról,
c) támogatja a  kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-

előkészítési feladatok ellátását,
d) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,
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c) értékeli a  nemzetbiztonsági tevékenységhez kapcsolódó kormányzati döntések megvalósulását, ennek 
keretében a  végrehajtás alakulásáról a  Kormány feladatkörében érintett tagjától információt, illetve 
az érintett szervektől tájékoztatást is kérhet,

d) elemzi, értékeli és – szükség esetén – ellenőrzi a  honvédelmi és haderőreformmal, valamint a  nemzeti 
hadiipar fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok végrehajtását, illetve kezdeményezi a  Kormány 
feladatkörében érintett tagjai összehangolt védelmi tevékenységét,

e) koordinálja a  védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok 
ellátását, illetve kezdeményezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt védelmi tevékenységét.

3. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköre

30. § (1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 1. kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
 2. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 3. kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 4. közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
 5. közigazgatás-fejlesztésért,
 6. közigazgatás-szervezésért,
 7. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 8. társadalompolitika összehangolásáért,
 9. társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
10. ingatlan-nyilvántartásért,
11. térképészetért,
12. egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
13. rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
14. anyakönyvi ügyekért,
15. állampolgársági ügyekért,
16. a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért,
17. aktív Magyarországért
felelős tagja.

 (2) A  miniszter a  Budai Várnegyed, a  Citadella és a  visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások 
tekintetében a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.

 (3) A  miniszter – az  informatikáért felelős miniszterrel együttműködve – ellátja az  Országos Beruházás Monitoring 
rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

 (4) A  miniszter figyelemmel kíséri az  Országgyűlés és a  bizottságai napirendjét és üléseit, részt vesz az  üléseket 
előkészítő fórumokon.

 (5) A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.
 (6) A  miniszter a  miniszterelnök részére – feladat- és hatáskörében – soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, 

továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői 
közreműködést kérhet a  kormányzati szervektől, közvetíti a  miniszterelnök eseti döntéseit a  miniszterek és 
a kormányzati szervek számára.

31. §  A miniszter a  kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért való felelőssége körében a  kormánybiztosok 
feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről – elsődlegesen a  kormánybiztosok beszámolói alapján – tájékoztatja 
a miniszterelnököt.

32. § (1) A miniszter a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért való 
felelőssége körében
a) támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását,
b) figyelemmel kíséri a  kormányzati döntéshozatalt, és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és 

társadalompolitikai céljaival való összhangjáról,
c) támogatja a  kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-

előkészítési feladatok ellátását,
d) elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,
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e) elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai folyamatoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai 
célok teljesülésére gyakorolt hatását,

f ) közreműködik a  Kormány és a  Kormány egyes tagjai által kormányzati és nem kormányzati 
kutatóintézetekkel együttműködésben folytatott stratégiai és társadalompolitikai kutatási tevékenységben,

g) a  Kormány más tagjától a  feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást, 
háttéranyagot, elemzést kérhet.

 (2) A miniszter a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért való 
felelőssége körében
a) ellátja a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatokat,
b) előkészíti a magyar bor egységes kommunikációjára vonatkozó jogszabályokat.

33. § (1) A  miniszter a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti és 
végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit és 
a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait.

 (2) A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében a közszolgálati 
életpálya kidolgozásáért felelős miniszterrel együttműködve részt vesz a  74.  §-ban foglalt feladatok 
végrehajtásában.

34. § (1) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében
a) összehangolja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és a közigazgatás-korszerűsítés kormányzati 

feladatait, és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti azok követelményeit,
b) módszertani szempontból segíti a  közigazgatási szervek szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és 

eljárások alkalmazásával összefüggő tevékenységét,
c) kidolgozza és működteti a  hatáselemzési rendszert, összehangolja a  minisztériumok hatáselemzési 

feladatainak és a  jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati 
tevékenység végrehajtását.

 (2) A  miniszter a  közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében ellátja a  területi közigazgatás fejlesztésével 
kapcsolatos különös feladatokat, ennek keretében a területi államigazgatás fejlesztése tekintetében
a) gondoskodik az  erre vonatkozó kormányzati politika kialakításáról, érvényesítéséről és végrehajtásáról, 

valamint kidolgozza a területi közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát,
b) ellátja a  közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a  közigazgatási 

szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,
c) véleményezési jogot gyakorol az  Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar 

delegációja tagjainak kijelölése során.

35. § (1) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására és működésére,
b) a  külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzésére irányuló eljárásra
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében
a) összehangolja a  fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági tevékenységét az  általános közigazgatási 

rendtartás általános szabályainak alkalmazása szempontjából, biztosítja e szabályok egységes alkalmazását,
b) összehangolja a  több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi 

végrehajtását,
c) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási 

hatósági statisztikai rendszert,
d) gondoskodik a  kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtéséről és 

a kormányablak-tudástár tartalmának kialakításáról.

36. § (1) A  miniszter a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a  helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletére és a területszervezési eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében a  helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben
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a) ellátja a  helyi önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyelete, valamint a  területszervezési eljárás 
tekintetében hatáskörébe utalt feladatokat, és e feladatok tekintetében szakmai irányítást gyakorol a fővárosi 
és megyei kormányhivatal tevékenysége felett,

b) kezdeményezi a Kormánynál
ba) az  Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatására 

vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását,
bb) az  önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának megvizsgálására vonatkozó 

alkotmánybírósági indítvány benyújtását,
c) előkészíti az  ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve a  területszervezéssel kapcsolatos, 

az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket.

37. § (1) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, 
a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében
a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait,
b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat,
c) működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált.

38. § (1) A  miniszter az  ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti – az  agrárpolitikáért felelős 
miniszterrel, a  földügyért felelős miniszterrel és a  gazdaságfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködésben – 
az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, rendszerére és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel és a  földügyért felelős miniszterrel együttműködésben  – 
az  ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében gondoskodik az  ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, 
rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról.

39. § (1) A  miniszter – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel és a  földügyért felelős miniszterrel együttműködésben – 
a térképészetért való felelőssége keretében előkészíti
a) a  földmérésre, a  térképészetre és a  távérzékelésre, valamint – a  Kormány feladatkörében érintett tagjával 

együttműködve – az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére és
b) az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerre
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében
a) gondoskodik a  polgári célú állami földmérési, térképészeti és a  távérzékelési feladatokról, a  térinformatikai 

rendszerek kialakításáról, és működteti az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszert, valamint
b) – a  Kormány feladatkörében érintett tagjával közösen – biztosítja az  államhatár felmérését, megjelölését, 

a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

40. §  A miniszter az  egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a  fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért 
való felelőssége keretében
a) előkészíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 

engedélyezésével összefüggő szabályozását, valamint e szabályozás végrehajtási rendeletét,
b) figyelemmel kíséri az  engedélyköteles kereskedelmi építményekkel összefüggő fenntarthatósági, 

urbanisztikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat.

41. §  A miniszter a  rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért való felelőssége keretében előkészíti 
a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos jogszabályokat.

42. §  A miniszter az  anyakönyvi ügyekért való felelőssége körében előkészíti az  anyakönyvezésre, a  házasságkötési 
eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat.

43. §  A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelőssége körében előkészíti a magyar állampolgárságra vonatkozó 
jogszabályokat.
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a) ellátja a  helyi önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyelete, valamint a  területszervezési eljárás 
tekintetében hatáskörébe utalt feladatokat, és e feladatok tekintetében szakmai irányítást gyakorol a fővárosi 
és megyei kormányhivatal tevékenysége felett,

b) kezdeményezi a Kormánynál
ba) az  Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatására 

vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását,
bb) az  önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának megvizsgálására vonatkozó 

alkotmánybírósági indítvány benyújtását,
c) előkészíti az  ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve a  területszervezéssel kapcsolatos, 

az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket.

37. § (1) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, 
a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében
a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait,
b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat,
c) működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált.

38. § (1) A  miniszter az  ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti – az  agrárpolitikáért felelős 
miniszterrel, a  földügyért felelős miniszterrel és a  gazdaságfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködésben – 
az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, rendszerére és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel és a  földügyért felelős miniszterrel együttműködésben  – 
az  ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében gondoskodik az  ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, 
rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról.

39. § (1) A  miniszter – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel és a  földügyért felelős miniszterrel együttműködésben – 
a térképészetért való felelőssége keretében előkészíti
a) a  földmérésre, a  térképészetre és a  távérzékelésre, valamint – a  Kormány feladatkörében érintett tagjával 

együttműködve – az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére és
b) az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszerre
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében
a) gondoskodik a  polgári célú állami földmérési, térképészeti és a  távérzékelési feladatokról, a  térinformatikai 

rendszerek kialakításáról, és működteti az ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszert, valamint
b) – a  Kormány feladatkörében érintett tagjával közösen – biztosítja az  államhatár felmérését, megjelölését, 

a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

40. §  A miniszter az  egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a  fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért 
való felelőssége keretében
a) előkészíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 

engedélyezésével összefüggő szabályozását, valamint e szabályozás végrehajtási rendeletét,
b) figyelemmel kíséri az  engedélyköteles kereskedelmi építményekkel összefüggő fenntarthatósági, 

urbanisztikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat.

41. §  A miniszter a  rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért való felelőssége keretében előkészíti 
a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos jogszabályokat.

42. §  A miniszter az  anyakönyvi ügyekért való felelőssége körében előkészíti az  anyakönyvezésre, a  házasságkötési 
eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat.

43. §  A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelőssége körében előkészíti a magyar állampolgárságra vonatkozó 
jogszabályokat.
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44. §  A miniszter a  Magyar Falu Program, valamint a  Modern Városok Program (a  továbbiakban együtt: Programok) 
működtetéséért való felelőssége körében a Programokban érintett miniszterekkel együttműködésben
a) ellátja a Programok kapcsán jelentkező feladatokat,
b) előkészíti a Programokra vonatkozó jogszabályokat,
c) biztosítja a Programok megvalósítását.

45. §  A miniszter az aktív Magyarországért való felelőssége keretében
a) kialakítja az  aktív mobilitás, – a  hivatásforgalmi kerékpárutak esetében a  közlekedésért felelős miniszterrel 

együttműködve – a kerékpárutak, a kerékpáros túraútvonalak fejlesztésével összefüggő stratégiát, és irányítja 
az ehhez kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges szakmai feladatokat,

b) az  a)  ponttal összefüggésben részt vesz a  hazai és európai uniós forrásokból megvalósuló kerékpárutak 
fejlesztési irányainak kialakításában,

c) kialakítja és megvalósítja az  aktív mobilitás és kerékpáros közlekedés népszerűsítésére és 
szemléletformálására irányuló stratégiát,

d) felel az  aktív életmódhoz és szabadidőhöz kapcsolódó stratégiák kidolgozásáért, és az  ezzel összefüggő 
létesítményfejlesztő tevékenység irányításáért,

e) felel az országos felnőtt és gyerek szabadidő és rekreációs célú sport tevékenységekre vonatkozó programok 
kidolgozásáért és végrehajtásáért,

f ) felel az  aktív és ökoturisztikai ágazatot érintő stratégiai tervdokumentumok előkészítéséért és 
végrehajtásáért és kormányközi koordinációjáért,

g) kialakítja a  szabadidős és rekreációs célú tevékenységek ellátására szolgáló zöldfelületek fejlesztésének 
irányait, és részt vesz azok megvalósításában,

h) kialakítja a  horgászat mint szabadidős és rekreációs tevékenység fejlesztésére, népszerűsítésére vonatkozó 
stratégiát és felel annak megvalósításáért,

i) ellátja valamennyi, a szabadidősporthoz és a rekreációs célú sport tevékenységhez kapcsolódó szabályozási 
és koordinációs feladatot,

j) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve kidolgozza az ifjúsági táborok felújítására 
vonatkozó programot, és felel annak megvalósításáért,

k) koordinálja a  kisvasutak működtetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat, 
kialakítja a hajtányozási program kereteit,

l) koordinálja és irányítja az  Ötpróba Program, a  Nyaralóhajó Program, a Vándortábor Program, a Téry Ödön 
Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításához szükséges kormányzati feladatokat,

m) ellátja az  aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek, programok koordinálását, népszerűsítését, 
az  ezzel összefüggő létesítmények működésének szakmai értékelését, valamint az  aktív- és ökoturizmussal 
összefüggő fejlesztések, beruházások összehangolását, azok lebonyolítását.

4. A miniszterelnök politikai igazgatója

46. § (1) A miniszterelnök a Kormány kijelölése szerint a politikai igazgató útján elláthat bármely, a Kormány feladatkörébe 
tartozó, vagy kiemelt fontosságú politikai, külpolitikai és közpolitikai, valamint társadalom-, gazdaság- vagy egyéb 
szakpolitikai feladatot.

 (2) A miniszterelnök politikai igazgatója
a) felelős a  miniszterelnök munkájához kapcsolódóan szükséges háttéranyagok, felkészítők, elemzések 

elkészítéséért,
b) felelős a miniszterelnök nemzetközi tevékenységének koordinálásáért,
c) felelős a  kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és 

közpolitikai szempontú nyomon követéséért,
d) koordinálja a  miniszterelnöki biztosok, a  miniszterelnöki megbízottak és a  miniszterelnöki főtanácsadók 

munkáját.
 (3) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a  közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a  miniszterelnök 

politikai igazgatója útján gyakorolja.
 (4) A  miniszterelnök politikai igazgatója részt vesz a  Stratégiai és Családügyi Kabinet, a  Gazdasági Kabinet és 

a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.
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III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESE

47. §  A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: a  miniszterelnök általános helyettese) a  miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti 
a miniszterelnököt.

48. § (1) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány
1. egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
2. – a 139. § 5. pontjában foglalt kivétellel – nemzetpolitikáért,
3. – a 66. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért
felelős tagja.

 (2) A miniszterelnök általános helyettese a nemzeti és történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó feladatok tekintetében 
a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.

 (3) A miniszterelnök általános helyettese vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit.
 (4) A  miniszterelnök általános helyettesének tevékenységét a  Kit. 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján 

– az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség segíti.
 (5) A miniszterelnök általános helyettesének az 52. § szerinti tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

a Miniszterelnöki Kabinetiroda segíti.

49. § (1) A  miniszterelnök általános helyettese az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége 
keretében felel az  egyházpolitikáért és egyház-diplomáciáért, ennek keretében előkészíti a  vallási közösségekre 
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszterelnök általános helyettese az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége 
keretében
a) összehangolja a  Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait, irányítja az  ezzel összefüggő 

stratégiai kérdések végrehajtását,
b) előkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,
c) együttműködik a határon túli egyházakkal,
d) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvényben az  egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatban a  hatáskörébe 
tartozó feladatokat,

e) ellátja a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokat.

50. §  A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében – a 145. §-ban foglalt kivétellel –
a) kidolgozza a  magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a  kölcsönös 

felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,
b) kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,
c) erősíti az  erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a  szórványban élő és 

a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatásán alapuló együttműködést,
d) összehangolja a  központi államigazgatási szervek a)–c)  pontban foglaltakkal összefüggő tevékenységét, 

ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködik a külhoni magyarok oktatásával 
és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában, kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő 
programok és fejlesztések megszervezésében, a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és 
értékeinek feltárásában, megőrzésében,

e) közreműködik a Bethlen Gábor Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra 
vonatkozó döntések meghozatalában,

f ) ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat.

51. § (1) A  miniszterelnök általános helyettese a  nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében – a  94.  §-ban foglaltak 
kivételével – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért,
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III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESE

47. §  A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: a  miniszterelnök általános helyettese) a  miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti 
a miniszterelnököt.

48. § (1) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány
1. egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
2. – a 139. § 5. pontjában foglalt kivétellel – nemzetpolitikáért,
3. – a 66. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért
felelős tagja.

 (2) A miniszterelnök általános helyettese a nemzeti és történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó feladatok tekintetében 
a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.

 (3) A miniszterelnök általános helyettese vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit.
 (4) A  miniszterelnök általános helyettesének tevékenységét a  Kit. 20.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján 

– az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség segíti.
 (5) A miniszterelnök általános helyettesének az 52. § szerinti tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

a Miniszterelnöki Kabinetiroda segíti.

49. § (1) A  miniszterelnök általános helyettese az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége 
keretében felel az  egyházpolitikáért és egyház-diplomáciáért, ennek keretében előkészíti a  vallási közösségekre 
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszterelnök általános helyettese az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége 
keretében
a) összehangolja a  Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait, irányítja az  ezzel összefüggő 

stratégiai kérdések végrehajtását,
b) előkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,
c) együttműködik a határon túli egyházakkal,
d) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvényben az  egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatban a  hatáskörébe 
tartozó feladatokat,

e) ellátja a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokat.

50. §  A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében – a 145. §-ban foglalt kivétellel –
a) kidolgozza a  magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a  kölcsönös 

felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,
b) kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,
c) erősíti az  erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a  szórványban élő és 

a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatásán alapuló együttműködést,
d) összehangolja a  központi államigazgatási szervek a)–c)  pontban foglaltakkal összefüggő tevékenységét, 

ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködik a külhoni magyarok oktatásával 
és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában, kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő 
programok és fejlesztések megszervezésében, a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és 
értékeinek feltárásában, megőrzésében,

e) közreműködik a Bethlen Gábor Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra 
vonatkozó döntések meghozatalában,

f ) ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat.

51. § (1) A  miniszterelnök általános helyettese a  nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében – a  94.  §-ban foglaltak 
kivételével – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért,
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b) összehangolja a  nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat, és együttműködik a  nemzetiségi 
önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,

c) felügyeli a  Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 
Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az  ugyancsak Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, 
a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését,

d) kezdeményezi a  Kormánynál az  Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat 
feloszlatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

 (3) A  Kormány – a  roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a  nemzetiségi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének szakmai irányítására a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.

52. §  A miniszterelnök általános helyettese gondoskodik a  köztársasági elnök, a  Kormány és a  miniszterelnök által 
adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

IV. FEJEZET
AZ EGYES MINISZTEREK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

5. Az egyes miniszterek általános feladat- és hatáskörei

53. § (1) A miniszter a feladat- és hatásköre gyakorlása során köteles együttműködni a Kormány más tagjával.
 (2) A miniszter – jogszabályban, valamint a Kormány határozatában meghatározott – feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány általános politikájára,
b) előkészíti a stratégiai dokumentumokat és az ezek végrehajtására vonatkozó programokat, koordinálja azok 

megvalósítását,
c) előkészíti a  törvények és a  kormányrendeletek tervezeteit, a  Kormány, a  miniszterelnök és a  köztársasági 

elnök határozatait, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet 
ad ki, különleges jogrend időszakára vonatkozó jogszabálytervezeteket dolgoz ki,

d) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorol,
e) kezdeményezi és előkészíti a  feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, megköti a  nemzetközi 

szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,
f ) az Európai Unió intézményeinél, a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben felhatalmazás alapján 

e rendeletben meghatározottak szerint képviseli a Kormányt,
g) gondoskodik az európai integrációból eredő feladatok végrehajtásáról,
h) közreműködik az európai uniós források felhasználásában,
i) jogszabály vagy szerződés alapján gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat az állam tulajdonában 

álló gazdasági társaság tekintetében, illetve alapítói jogot gyakorol az alapítvány felett,
j) gondoskodik – a  statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a  feladat- és hatáskörével 

kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről.
 (3) A miniszter – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – irányítja, illetve felügyeli az 1. mellékletben meghatározott 

szerveket.

6. Az agrárminiszter feladat- és hatásköre

54. §  Az agrárminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 1. agrárpolitikáért,
 2. vidékfejlesztésért,
 3. élelmiszerlánc-felügyeletért,
 4. élelmiszeriparért,
 5. erdőgazdálkodásért,
 6. földügyért,
 7. halgazdálkodásért,
 8. mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,
 9. természetvédelemért,
10. földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
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11. vadgazdálkodásért,
12. kereskedelemért
felelős tagja.

55. § (1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) az agrárgazdaság működésére és a mezőgazdasági tevékenység folytatására,
b) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (a továbbiakban: KAP) keretében, valamint a kizárólag hazai forrásból 

nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra,
c) a  termesztésben alkalmazható növény- és állatfajtákra, a  növénytermesztésre és állattenyésztésre, 

az  élelmezési, mezőgazdasági és természeti erőforrások védelmére, a  mezőgazdaság és az  ipar területén 
a géntechnológiai tevékenységre, a géntartalékok képzésére és megőrzésére,

d) a termelők szerveződésére,
e) – a 32. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a közösségi agrármarketingre,
f ) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében
a) gondoskodik a Kormány agrárpolitikai stratégiai céljainak megvalósításáról,
b) ellátja a  szakmaközi szervezetek és a  termelői szerveződések elismerésével és működési programjával 

kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat,
c) ellátja a  mezőgazdasági genetikai erőforrásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott hatósági 

feladatokat,
d) gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, ellátja a mezőgazdasági 

vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat,
e) ellátja az  ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos 

kormányzati feladatokat, működteti az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciaprogramokat,
f ) ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással 

összefüggő feladatokat,
g) ellátja az Európai Unió mezőgazdasági piacok támogatását célzó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos hatósági 

feladatokat,
h) felel az agrárpiac működésének szervezéséért,
i) együttműködik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával,
j) a  kormányzati tudománypolitika általános keretei között gondoskodik az  agrár kutatás-fejlesztési és 

innovációs feladatok koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
k) a szakképzés általános keretei között szervezi az agrárszakképzési feladatok végrehajtását,
l) ellátja a  KAP I. és II. pilléréből, valamint a  kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár- és vidékfejlesztési 

támogatások felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban 
meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

m) ellátja a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint 
a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,

n) felel az agrárstatisztikai információs rendszerek kialakításáért és működtetéséért.
 (3) A  miniszter az  agrárpolitikáért való felelőssége keretében ellátja a  KAP vonatkozásában nyújtott agrár- és 

vidékfejlesztési támogatásokkal, továbbá az  Európai Unió közös halászati politikájával kapcsolatos stratégiai 
tervezési és szakpolitikai feladatokat, különösen
a) a KAP Stratégiai Tervvel összefüggő tervezési feladatokat,
b) az  EMGA, EMVA, ETHA és EHA források tervezésével és felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntések 

előkészítését, a  programdokumentumok elkészítését és módosítását, a  kapcsolódó kormányzati feladatok 
koordinálását,

c) a KAP Stratégiai Terv támogatási intézkedései, a szükséges jogszabályok és pályázati felhívások elkészítését, 
módosítását,

d) e  feladatok végrehajtásban részt vevő intézményi keretek kialakítását, az  abban részt vevő szervezetek 
munkájának irányítását, a  fővárosi és megyei kormányhivatalok az  Európai Unió közös agrárpolitikája 
vonatkozásában végzett tevékenységének szakmai irányítását,

e) a KAP végrehajtását támogató hálózat kialakítását és működtetését,
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11. vadgazdálkodásért,
12. kereskedelemért
felelős tagja.

55. § (1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) az agrárgazdaság működésére és a mezőgazdasági tevékenység folytatására,
b) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (a továbbiakban: KAP) keretében, valamint a kizárólag hazai forrásból 

nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra,
c) a  termesztésben alkalmazható növény- és állatfajtákra, a  növénytermesztésre és állattenyésztésre, 

az  élelmezési, mezőgazdasági és természeti erőforrások védelmére, a  mezőgazdaság és az  ipar területén 
a géntechnológiai tevékenységre, a géntartalékok képzésére és megőrzésére,

d) a termelők szerveződésére,
e) – a 32. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a közösségi agrármarketingre,
f ) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében
a) gondoskodik a Kormány agrárpolitikai stratégiai céljainak megvalósításáról,
b) ellátja a  szakmaközi szervezetek és a  termelői szerveződések elismerésével és működési programjával 

kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat,
c) ellátja a  mezőgazdasági genetikai erőforrásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott hatósági 

feladatokat,
d) gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, ellátja a mezőgazdasági 

vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat,
e) ellátja az  ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos 

kormányzati feladatokat, működteti az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciaprogramokat,
f ) ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással 

összefüggő feladatokat,
g) ellátja az Európai Unió mezőgazdasági piacok támogatását célzó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos hatósági 

feladatokat,
h) felel az agrárpiac működésének szervezéséért,
i) együttműködik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával,
j) a  kormányzati tudománypolitika általános keretei között gondoskodik az  agrár kutatás-fejlesztési és 

innovációs feladatok koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
k) a szakképzés általános keretei között szervezi az agrárszakképzési feladatok végrehajtását,
l) ellátja a  KAP I. és II. pilléréből, valamint a  kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár- és vidékfejlesztési 

támogatások felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban 
meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

m) ellátja a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint 
a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,

n) felel az agrárstatisztikai információs rendszerek kialakításáért és működtetéséért.
 (3) A  miniszter az  agrárpolitikáért való felelőssége keretében ellátja a  KAP vonatkozásában nyújtott agrár- és 

vidékfejlesztési támogatásokkal, továbbá az  Európai Unió közös halászati politikájával kapcsolatos stratégiai 
tervezési és szakpolitikai feladatokat, különösen
a) a KAP Stratégiai Tervvel összefüggő tervezési feladatokat,
b) az  EMGA, EMVA, ETHA és EHA források tervezésével és felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntések 

előkészítését, a  programdokumentumok elkészítését és módosítását, a  kapcsolódó kormányzati feladatok 
koordinálását,

c) a KAP Stratégiai Terv támogatási intézkedései, a szükséges jogszabályok és pályázati felhívások elkészítését, 
módosítását,

d) e  feladatok végrehajtásban részt vevő intézményi keretek kialakítását, az  abban részt vevő szervezetek 
munkájának irányítását, a  fővárosi és megyei kormányhivatalok az  Európai Unió közös agrárpolitikája 
vonatkozásában végzett tevékenységének szakmai irányítását,

e) a KAP végrehajtását támogató hálózat kialakítását és működtetését,
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f ) az Európai Bizottsággal való kapcsolattartás, az európai uniós döntéshozatali és konzultációs fórumokon való 
kormányzati képviselet ellátását,

g) a  KAP keretében, valamint a  kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban 
meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

h) ellátja a  mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszerének (AKIS) kialakításával és koordinálásával 
összefüggő feladatokat.

56. §  A miniszter a vidékfejlesztésért való felelőssége keretében
a) elősegíti a vidéki helyi közösségi kezdeményezések és azok országos hálózatának kialakítását, működtetését,
b) elősegíti a vidéki együttműködések létrejöttét és működését,
c) működteti a nemzeti vidékfejlesztési támogatási programokat,
d) – a turizmusért felelős miniszterrel és a területfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik 

a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról.

57. § (1) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében előkészíti
a) a  növényegészségügyre, a  növényvédő szerek, a  növényvédelmi hatású termékek, a  növényvédelmi 

célú eszközök és anyagok, a  termelésnövelő anyagok, a  termesztőközegek és a  növénykondicionáló 
szerek engedélyezésére, forgalmazására, felhasználására és ellenőrzésére, a  növényi termékek és a  talaj 
növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyag tartalmának ellenőrzésére,

b) az  állatok tartására, tenyésztésére, szaporítására, forgalomba hozatalára, kereskedelmére, kezelésének 
szabályaira, az  állatállományok állategészségügyi védelmére, a  veszélyes állatbetegségek járványos 
fellépésének megelőzésére, az egyes állatgyógyászati termékek előállítására, törzskönyvezésére, forgalomba 
hozatalára, forgalmazására és felhasználására, az  állati eredetű termékek és melléktermékek kezelésére, 
az állatok védelmére és kíméletére, az állatkertekre, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokra,

c) az  élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai követelményekre, az  élelmiszer minőségpolitikára és 
minőségellenőrzésre, a  zöldség-gyümölcs ellenőrzésre, valamint a  borminősítésre és -ellenőrzésre, 
a  borelőállítás és -forgalombahozatal feltételrendszerére, az  élelmiszerben jelen lévő, az  egészségre 
ható tényezők határértékeire, az  élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének és leküzdésének 
élelmiszer-biztonsági feltételeire, az  élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-
biztonsági feltételeire, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, a takarmányok 
ellenőrzésére és vizsgálatára, az ökológiai és integrált gazdálkodásra

vonatkozó jogszabályokat.
 (2) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében

a) a  növényegészségügyi feladatai tekintetében felel a  termesztés növényegészségügyi biztonságáért, 
a  növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáért, a  növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és felhasználásának 
ellenőrzéséért,

b) meghatározza az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát és összehangolja 
azok munkáját,

c) az  állategészségügyi feladatai keretében irányítja az  egyes állatgyógyászati termékek előállításával, 
törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok 
ellátását, valamint kihirdeti a rendkívüli járvány-veszélyhelyzetet,

d) az  élelmiszer-biztonsági feladatai keretében folyamatosan felügyeli az  élelmiszer-előállítás és -forgalmazás 
során az  élelmiszer-biztonság és -minőség követelményeinek érvényesülését, felel az  élelmiszer-higiéniáért 
és az élelmiszerminőség-ellenőrzésért, és elősegíti az emberek egészségesebb életmódját, kialakítja az állami 
élelmiszerlánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

e) az  élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel a  takarmánybiztonságért és a  takarmány 
minőségellenőrzésért, ennek keretében
ea) ellenőrzi a takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,
eb) ideiglenes engedélyt ad új takarmányok előállítására, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint
ec) kialakítja a Magyar Takarmánykódex előírásait,
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f ) az  élelmezésbiztonsági feladatai keretében gondoskodik az  élelmiszerellátás biztosításáról, a  kritikus 
élelmiszerlánc infrastruktúrák kiemelt felügyeletéről és támogatja a  rövid ellátási lánc elveinek 
érvényesülését az élelmiszerláncban, különös tekintettel a közétkeztetésre,

g) gondoskodik az élelmiszer-minőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről.

58. § (1) A  miniszter az  élelmiszeriparért való felelőssége keretében előkészíti az  élelmiszerek előállítására, forgalomba 
hozatalára, ellenőrzésére, a  mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelmére és hagyományos 
tulajdonságaira vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében
a) meghatározza az élelmiszer-iparpolitika fejlesztési irányait,
b) meghatározza az élelmiszeripar digitalizációjának és technológiai fejlesztésének irányait,
c) ellátja a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint 

a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,
d) segíti a magyar élelmiszertermékek piacra jutását,
e) fokozott ellenőrzéseket rendel el a  feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a  nem 

kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését, valamint
f ) kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait.

59. § (1) A  miniszter az  erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az  erdőgazdálkodásra, az  erdő 
védelmére, az  erdővagyon fenntartásának, közjóléti hasznosítására és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó 
jogszabályokat.

 (2) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az  állami tulajdonban álló erdővagyon társadalmi igényekkel összhangban levő közjóléti 

fejlesztéséről,
b) az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,
c) ellátja az  erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos 

kormányzati feladatokat,
d) gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,
e) ellátja az  erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai 

feladatokat,
f ) ellátja az elsődleges fafeldolgozáshoz kapcsolódó faipari szakmai feladatokat.

60. § (1) A  miniszter a  földügyért való felelőssége keretében előkészíti a  földminősítési rendszerre, a  földhasznosítási 
előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre, a földhitel rendszerére 
és a földtulajdoni előírások érvényesülésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében felel a termőföld védelméért és a talajvédelemért.

61. § (1) A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a halak és más hasznos víziállatok védelmére, 
fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a  halgazdálkodás feltételeire, a  halászatra és a  horgászatra, valamint 
a halgazdálkodással összefüggő állami bevételek felhasználására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében
a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,
b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,
c) ellátja az  államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi 

a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását.

62. § (1) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a természeti értékek és természeti területek 
védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét 
szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  természetvédelemért való felelőssége keretében felel a  környezet és természet állapotáért, 
e tekintetben
a) elemzi és értékeli a  természet állapotát, annak az  emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének 

helyzetét, a  természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a  természet védelmének, 
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f ) az  élelmezésbiztonsági feladatai keretében gondoskodik az  élelmiszerellátás biztosításáról, a  kritikus 
élelmiszerlánc infrastruktúrák kiemelt felügyeletéről és támogatja a  rövid ellátási lánc elveinek 
érvényesülését az élelmiszerláncban, különös tekintettel a közétkeztetésre,

g) gondoskodik az élelmiszer-minőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről.

58. § (1) A  miniszter az  élelmiszeriparért való felelőssége keretében előkészíti az  élelmiszerek előállítására, forgalomba 
hozatalára, ellenőrzésére, a  mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelmére és hagyományos 
tulajdonságaira vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében
a) meghatározza az élelmiszer-iparpolitika fejlesztési irányait,
b) meghatározza az élelmiszeripar digitalizációjának és technológiai fejlesztésének irányait,
c) ellátja a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint 

a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,
d) segíti a magyar élelmiszertermékek piacra jutását,
e) fokozott ellenőrzéseket rendel el a  feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a  nem 

kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését, valamint
f ) kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait.

59. § (1) A  miniszter az  erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az  erdőgazdálkodásra, az  erdő 
védelmére, az  erdővagyon fenntartásának, közjóléti hasznosítására és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó 
jogszabályokat.

 (2) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az  állami tulajdonban álló erdővagyon társadalmi igényekkel összhangban levő közjóléti 

fejlesztéséről,
b) az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,
c) ellátja az  erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos 

kormányzati feladatokat,
d) gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,
e) ellátja az  erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai 

feladatokat,
f ) ellátja az elsődleges fafeldolgozáshoz kapcsolódó faipari szakmai feladatokat.

60. § (1) A  miniszter a  földügyért való felelőssége keretében előkészíti a  földminősítési rendszerre, a  földhasznosítási 
előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre, a földhitel rendszerére 
és a földtulajdoni előírások érvényesülésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében felel a termőföld védelméért és a talajvédelemért.

61. § (1) A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a halak és más hasznos víziállatok védelmére, 
fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a  halgazdálkodás feltételeire, a  halászatra és a  horgászatra, valamint 
a halgazdálkodással összefüggő állami bevételek felhasználására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében
a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,
b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,
c) ellátja az  államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi 

a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását.

62. § (1) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a természeti értékek és természeti területek 
védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét 
szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  természetvédelemért való felelőssége keretében felel a  környezet és természet állapotáért, 
e tekintetben
a) elemzi és értékeli a  természet állapotát, annak az  emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének 

helyzetét, a  természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a  természet védelmének, 
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szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a  tapasztalatok 
hasznosítására és értékeli azok megvalósulását,

b) összehangolja a  természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, 
értékelő- és információs rendszert.

63. § (1) A miniszter a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége keretében 
előkészíti a birtokrendezéssel, a földüggyel, az agrár- és vidékfejlesztési támogatással összefüggésben – az ingatlan-
nyilvántartásért felelős miniszterrel és a  térképészetért felelős miniszterrel együttműködésben – a  földmérésre, 
a térképészetre, a távérzékelésre és térinformatikára vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége keretében 
gondoskodik a kapcsolódó földügyi és térinformatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről.

64. § (1) A  miniszter a  vadgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a  vadászható állatfajokról, valamint azok 
génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosításának szabályaira, a  vadászat gyakorlásának feltételeire, 
a vadászat rendjéről és a vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  vadgazdálkodásért való felelőssége keretében gondoskodik a  vadállomány védelméről és 
szabályozásáról, és ellenőrzi a vadászat rendjének betartatását és a szakszerű vadgazdálkodás végrehajtását.

65. § (1) A  miniszter a  kereskedelemért való felelőssége keretében előkészíti a  kereskedelemre, a  vásárokra és a  piacokra, 
az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- 
és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

7. A belügyminiszter feladat- és hatásköre

66. § (1) A  belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: miniszter) mint a  miniszterelnök belbiztonságért 
felelős helyettese, a Kormány
 1. bűncselekmények megelőzéséért,
 2. büntetés-végrehajtásért,
 3. élet- és vagyonbiztonság védelméért,
 4. határrendészetért,
 5. helyi önkormányzatokért,
 6. idegenrendészetért és menekültügyért,
 7. katasztrófák elleni védekezésért,
 8. közbiztonságért,
 9. közfoglalkoztatásért,
10. közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
11. köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
12 közlekedésrendészetért,
13. közterület-felügyelet szabályozásáért,
14. külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
15. külföldre utazás szabályozásáért,
16. rendészetért,
17. szabálysértési szabályozásért,
18. személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
19. terrorizmus elleni küzdelemért,
20. településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
21. a  mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve 

a vízgazdálkodásért,
22. a  mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve 

a vízvédelemért,
23. vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
24. társadalmi felzárkózásért,
25. egészségbiztosításért,
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26. egészségügyért,
27. a gyermekek és az ifjúság védelméért,
28. kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
29. köznevelésért,
30. szociálpolitikáért
felelős tagja.

 (2) A miniszter
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdése,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja,
c) a Kit. 48. § a) pontja,
d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (2) bekezdése, 150. § b) pontja, 151. §-a, 152. § 

a)–c) pontja, valamint 156. § (2) bekezdése és
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdése
tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

 (3) A  miniszter ellátja a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben meghatározott feladatokat.

67. § (1) A Kormány a minisztert jelöli ki
 1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervként;
 2. a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként;
 3. a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 

szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény szerinti bűnügyi nyilvántartó szervként;

 4. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti nyilvántartó szervként;
 5. a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény szerinti szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szervként;
 6. az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti 

működtetőként;
 7. a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott 

közokiratok nyilvántartásáért felelős szervként;
 8. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti közúti közlekedési nyilvántartó 

szervként;
 9. a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény szerinti közlekedési előéleti 

pontrendszert nyilvántartó szervként;
10. a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti kötvénynyilvántartó 

szervként;
11. a  közúti közlekedési nyilvántartás tekintetében az  Európai Unió rendszereivel (EUCARIS, RESPER) való 

információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pontként;
12. részvételre az  Európai Unió intézményei tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő 

tevékenységében, és a szakmai feladatait érintő tagállami képviselet ellátására;
13. a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti közlekedési igazgatási 

hatóságként az  okmánytárból és az  eredetiségvizsgálati nyilvántartásból történő, a  Kormány által 
rendeletben kijelölt szerveknek eseti jellegű egyedi adatszolgáltatás tekintetében;

14. a  mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott parkolási igazolványok kiadásával, cseréjével és pótlásával kapcsolatos, továbbá a  közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, általánostól nem eltérő illetékességgel meghatározott 
közlekedési igazgatási feladatok ellátására;

15. a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartást vezető szervként;

16. az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
központi szervként.
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26. egészségügyért,
27. a gyermekek és az ifjúság védelméért,
28. kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
29. köznevelésért,
30. szociálpolitikáért
felelős tagja.

 (2) A miniszter
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdése,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja,
c) a Kit. 48. § a) pontja,
d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (2) bekezdése, 150. § b) pontja, 151. §-a, 152. § 

a)–c) pontja, valamint 156. § (2) bekezdése és
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdése
tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

 (3) A  miniszter ellátja a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben meghatározott feladatokat.

67. § (1) A Kormány a minisztert jelöli ki
 1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervként;
 2. a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként;
 3. a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 

szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény szerinti bűnügyi nyilvántartó szervként;

 4. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti nyilvántartó szervként;
 5. a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény szerinti szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szervként;
 6. az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti 

működtetőként;
 7. a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott 

közokiratok nyilvántartásáért felelős szervként;
 8. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti közúti közlekedési nyilvántartó 

szervként;
 9. a  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény szerinti közlekedési előéleti 

pontrendszert nyilvántartó szervként;
10. a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti kötvénynyilvántartó 

szervként;
11. a  közúti közlekedési nyilvántartás tekintetében az  Európai Unió rendszereivel (EUCARIS, RESPER) való 

információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pontként;
12. részvételre az  Európai Unió intézményei tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő 

tevékenységében, és a szakmai feladatait érintő tagállami képviselet ellátására;
13. a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti közlekedési igazgatási 

hatóságként az  okmánytárból és az  eredetiségvizsgálati nyilvántartásból történő, a  Kormány által 
rendeletben kijelölt szerveknek eseti jellegű egyedi adatszolgáltatás tekintetében;

14. a  mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott parkolási igazolványok kiadásával, cseréjével és pótlásával kapcsolatos, továbbá a  közúti 
közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, általánostól nem eltérő illetékességgel meghatározott 
közlekedési igazgatási feladatok ellátására;

15. a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartást vezető szervként;

16. az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
központi szervként.
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 (2) A  miniszter a  kezelésében lévő nyilvántartások tekintetében ellátja az  Európai Unió, valamint a  Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága rendszereivel való információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pont 
(EUCARIS, RESPER), illetve központi hatóság (ECRIS) hatáskörébe utalt, a publikus kulcsú információs rendszer (PKI) 
koordinátor, az úti okmányok szenzitív adatainak vizsgálatához kapcsolódó (SPOC) rendszer, valamint a Schengeni 
Információs Rendszer (SIS II) keretében megvalósuló információcserével kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott feladatait, valamint a  foglalkoztatás mobilitás- és álláskeresés-hatékonyságát növelő egységes 
adatcserét biztosító (EURES) portál működtetését és fejlesztését.

 (3) A  miniszter felügyeli az  Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszert, valamint az e  hálózat infrastrukturális alapját 
biztosító szervezet tevékenységét.

68. § (1) A  miniszter a  büntetés-végrehajtásért való felelőssége keretében előkészíti a  büntetés-végrehajtási szervezet 
jogállására és működésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter megszervezi és irányítja a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet.

69. §  A miniszter a  határrendészetért való felelőssége keretében előkészíti az  államhatár őrizetére és a  határforgalom 
ellenőrzésére vonatkozó jogszabályokat.

70. § (1) A  miniszter a  helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében – jogszabályban meghatározott tárgykörben 
az  e  rendelet szerinti miniszterrel együttműködve – előkészíti a  helyi önkormányzatokra, a  helyi önkormányzatok 
tulajdonára és vagyonára, a  helyi önkormányzatok adósságrendezésére és a  helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek jogállására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében
a) összehangolja a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges feltételek vizsgálatát,
b) működteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,
c) közreműködik a központi költségvetésnek a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében meghatározott 

támogatások körének, finanszírozásának és elszámolási rendjének kialakításában, az  ezt elősegítő 
információs rendszer működtetésében, valamint az ilyen támogatások nyújtásában,

d) közreműködik a  helyi önkormányzatok és a  helyi önkormányzati költségvetési szervek számviteli és 
az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedő pénzügyi információs rendszerének működtetésében,

e) közreműködik az  ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének 
kidolgozásában,

f ) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét,
g) az  önkormányzati érdekszövetségek javaslatának kikérését követően a  34.  § (2)  bekezdés c)  pontjának 

figyelembevételével kijelöli az  Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar 
delegációjának tagjait.

71. §  A miniszter az idegenrendészetért és menekültügyért való felelőssége keretében előkészíti
a) a külföldiek beutazására és tartózkodására, az idegenrendészeti hatóság működésére,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi tartózkodására,
c) a menekültek jogállására, a menekültügyi eljárásra és a menekültügyi hatóság működésére
vonatkozó jogszabályokat.

72. § (1) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a katasztrófavédelemre, a katasztrófák elleni védekezés irányítási rendszerére,
b) a  polgári védelem feladataira, szervezetére, működésére, az  állampolgárok és szervezetek polgári védelmi 

kötelezettségére,
c) a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra,
d) az  ipari balesetek megelőzésére és elhárítására, valamint az  országhatáron túli hatással járó ipari balesetek 

nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszerére,
e) – a honvédelmi szempontból létfontosságú rendszerelemek kivételével – a létfontosságú rendszerelemekkel 

kapcsolatos feladatokra
vonatkozó jogszabályokat.
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 (2) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében
a) ellátja a hazai és a nemzetközi polgári válságkezelésből, katasztrófavédelmi feladatokból fakadó kormányzati 

és koordinációs feladatokat,
b) biztosítja a  RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a  Nemzetközi 

Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit,
c) ellátja a NATO Reziliencia Bizottság (Resilience Committee) szerveivel való kapcsolattartást,
d) irányítja a  védelmi igazgatás – feladat- és hatáskörébe tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevő 

szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket,
e) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

73. § (1) A  miniszter a  közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a  közfoglalkoztatási jogviszonyra, 
a  közfoglalkoztatás szervezésére, a  közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a  közfoglalkoztatással összefüggő 
jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében
a) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról,
b) ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat,
c) megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási 

(fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével működteti a  közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza 
a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatás tekintetében 
szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett.

74. § (1) A  miniszter a  közszolgálati életpálya kidolgozásáért való felelőssége keretében – a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közreműködésével – ellátja a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer működtetésével összefüggő 
feladatokat.

 (2) A  Kormány a  személyügyi központ feladatait ellátó szervként – a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
valamint a  8.  § (2)  bekezdése és a  8.  § (3)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervek és 
az e szerveknél foglalkoztatottak kivételével – a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot jelöli ki.

 (3) A közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyügyi központként
a) előkészíti a  kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, 

illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos szakmai koncepciót,
b) kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,
c) gondoskodik a teljesítményértékeléséről, továbbképzéséről és a vezetői utánpótlásképzésről, és
d) gondoskodik a  humánerőforrás-gazdálkodást érintő rendszer szabályozásának kidolgozásáról és 

bevezetéséről,
e) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, és az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó szervek és 
az e szerveknél foglalkoztatottak tekintetében.

 (4) A  közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyügyi központként 
– a 8. § (1) bekezdése szerint személyügyi központ bevonásával – részt vesz a közszolgálatot érintően az uniós és 
nemzetközi munkacsoportok munkájában, valamint ezen munkacsoportokkal történő kapcsolattartásban.

75. § (1) A  miniszter a  köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a  köziratok 
kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében
a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,
b) a  közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva évente értékeli a  közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait,
c) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság 

részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,
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 (2) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében
a) ellátja a hazai és a nemzetközi polgári válságkezelésből, katasztrófavédelmi feladatokból fakadó kormányzati 

és koordinációs feladatokat,
b) biztosítja a  RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a  Nemzetközi 

Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit,
c) ellátja a NATO Reziliencia Bizottság (Resilience Committee) szerveivel való kapcsolattartást,
d) irányítja a  védelmi igazgatás – feladat- és hatáskörébe tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevő 

szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket,
e) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

73. § (1) A  miniszter a  közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a  közfoglalkoztatási jogviszonyra, 
a  közfoglalkoztatás szervezésére, a  közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a  közfoglalkoztatással összefüggő 
jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében
a) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról,
b) ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat,
c) megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási 

(fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével működteti a  közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza 
a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatás tekintetében 
szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett.

74. § (1) A  miniszter a  közszolgálati életpálya kidolgozásáért való felelőssége keretében – a  Miniszterelnöki Kormányiroda 
közreműködésével – ellátja a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer működtetésével összefüggő 
feladatokat.

 (2) A  Kormány a  személyügyi központ feladatait ellátó szervként – a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, 
valamint a  8.  § (2)  bekezdése és a  8.  § (3)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervek és 
az e szerveknél foglalkoztatottak kivételével – a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot jelöli ki.

 (3) A közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyügyi központként
a) előkészíti a  kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, 

illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos szakmai koncepciót,
b) kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,
c) gondoskodik a teljesítményértékeléséről, továbbképzéséről és a vezetői utánpótlásképzésről, és
d) gondoskodik a  humánerőforrás-gazdálkodást érintő rendszer szabályozásának kidolgozásáról és 

bevezetéséről,
e) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, és az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó szervek és 
az e szerveknél foglalkoztatottak tekintetében.

 (4) A  közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyügyi központként 
– a 8. § (1) bekezdése szerint személyügyi központ bevonásával – részt vesz a közszolgálatot érintően az uniós és 
nemzetközi munkacsoportok munkájában, valamint ezen munkacsoportokkal történő kapcsolattartásban.

75. § (1) A  miniszter a  köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a  köziratok 
kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében
a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,
b) a  közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva évente értékeli a  közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait,
c) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság 

részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,
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d) az  elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése 
érdekében folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat, valamint kidolgozza az  elektronikus 
iratkezelés egységes bevezetéséhez kapcsolódó koncepciókat.

76. §  A miniszter a  közlekedésrendészetért való felelőssége keretében előkészíti a  közlekedésrendészetre vonatkozó 
jogszabályokat.

77. §  A miniszter a  közterület-felügyelet szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a  közterület-felügyeletre 
vonatkozó jogszabályokat.

78. §  A miniszter a  külföldre utazás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a  magyar állampolgárok 
külföldre utazására és az útlevélre vonatkozó jogszabályokat.

79. § (1) A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében előkészíti
a) a rendőrségre,
b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományának tagjaira,
c) a személy és vagyonvédelemre, a magánnyomozásra
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos 
kormányzati feladatokat, és irányítja a korrupcióellenes kormányzati tevékenység összehangolásában közreműködő 
szervet.

80. §  A miniszter a  szabálysértési szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a  szabálysértési eljárásra és 
a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályokat.

81. §  A miniszter a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti a  személyi adatok és 
a lakcím nyilvántartására, a személyazonosító igazolványra, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokra 
vonatkozó jogszabályokat.

82. §  A miniszter a  terrorizmus elleni küzdelemért való felelőssége keretében ellátja a  terrorizmus elleni fellépéssel 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek hazai végrehajtásának koordinációját.

83. §  A miniszter a  településüzemeltetésért és kéményseprő-ipari tevékenységért való felelőssége keretében előkészíti 
a temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására vonatkozó jogszabályokat.

84. §  A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti
a) a vízgazdálkodásra,
b) a vízügyi hatósági eljárásra,
c) a  vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokra,
d) a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokra,
e) az ár- és belvízvédekezésre, ideértve az árvízi biztonság növelését is,
f ) a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosítására és kezelésének rendjére,
g) a mezőgazdasági célú vízszolgáltatásra,
h) a vízgazdálkodási társulatokra,
i) a vízminőségi kárelhárításra,
j) a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,
k) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmére,
l) a települési szennyvízelvezetésre,
m) a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozására
vonatkozó jogszabályokat.
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85. §  A miniszter a vízvédelemért való felelőssége keretében
a) előkészíti a  felszíni vizek védelmére, a  felszín alatti vizek védelmére, a  vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelmére, a  települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni 
vizek és vízgyűjtőterületük kijelölésére, valamint a  vizek minőségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó 
eszközökre vonatkozó jogszabályokat,

b) közreműködik a vizet mint környezeti elemet érintő környezetvédelmi szabályozás előkészítésében és annak 
végrehajtásában,

c) irányítja a  vízvédelemmel kapcsolatos két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből eredő feladatok 
végrehajtását.

86. §  A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért való felelőssége keretében
a) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányításával kapcsolatos feladatokat,
b) végzi a vízrajzi tevékenység ellátásának az irányítását,
c) végzi a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásának az irányítását,
d) irányítja az  integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a  vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, valamint 

– a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik a hajóút-kitűzési és a víziút-fenntartási 
tevékenységekről,

e) ellátja a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,
f ) gondoskodik a  természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtásáról, 

meghatározza a part-, meder- és vízszintszabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási feladatokat,
g) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,
h) gondoskodik a  folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a  folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, 

a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,
i) gondoskodik a vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartásáról, üzemeltetéséről és a rekonstrukciós 

feladatokról,
j) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról 

és a szükséges források biztosításáról,
k) irányítja az  ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az  ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos 

feladatokat,
l) ellátja a  nemzeti települési szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó 

feladatokat,
m) ellátja az országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú 

nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az  Európai Unióval történő 
együttműködés feltételeinek biztosításáról,

n) gondoskodik a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról.

87. § (1) A  miniszter a  társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a  hátrányos helyzetű személyek 
helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében
a) felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek kialakításáért és koordinációjáért,
b) felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért,
c) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,
d) a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben felel az  alacsony végzettségűek 

foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért.

88. § (1) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében előkészíti
a) az  egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira – ide nem értve 

a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, 
finanszírozására és az  ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az  ellátásokat végző szolgáltatókra és azok 
ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre,

b) a gyógyászati ellátások rendszerére, – az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter 
közreműködésével – a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadására, a  gyógyszerek kereskedelmi árrésére, a  gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt 
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85. §  A miniszter a vízvédelemért való felelőssége keretében
a) előkészíti a  felszíni vizek védelmére, a  felszín alatti vizek védelmére, a  vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelmére, a  települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni 
vizek és vízgyűjtőterületük kijelölésére, valamint a  vizek minőségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó 
eszközökre vonatkozó jogszabályokat,

b) közreműködik a vizet mint környezeti elemet érintő környezetvédelmi szabályozás előkészítésében és annak 
végrehajtásában,

c) irányítja a  vízvédelemmel kapcsolatos két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből eredő feladatok 
végrehajtását.

86. §  A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért való felelőssége keretében
a) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányításával kapcsolatos feladatokat,
b) végzi a vízrajzi tevékenység ellátásának az irányítását,
c) végzi a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásának az irányítását,
d) irányítja az  integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a  vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, valamint 

– a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik a hajóút-kitűzési és a víziút-fenntartási 
tevékenységekről,

e) ellátja a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,
f ) gondoskodik a  természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtásáról, 

meghatározza a part-, meder- és vízszintszabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási feladatokat,
g) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,
h) gondoskodik a  folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a  folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, 

a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,
i) gondoskodik a vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartásáról, üzemeltetéséről és a rekonstrukciós 

feladatokról,
j) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról 

és a szükséges források biztosításáról,
k) irányítja az  ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az  ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos 

feladatokat,
l) ellátja a  nemzeti települési szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó 

feladatokat,
m) ellátja az országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú 

nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az  Európai Unióval történő 
együttműködés feltételeinek biztosításáról,

n) gondoskodik a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról.

87. § (1) A  miniszter a  társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a  hátrányos helyzetű személyek 
helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében
a) felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek kialakításáért és koordinációjáért,
b) felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért,
c) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,
d) a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben felel az  alacsony végzettségűek 

foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért.

88. § (1) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében előkészíti
a) az  egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira – ide nem értve 

a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, 
finanszírozására és az  ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az  ellátásokat végző szolgáltatókra és azok 
ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre,

b) a gyógyászati ellátások rendszerére, – az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter 
közreműködésével – a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadására, a  gyógyszerek kereskedelmi árrésére, a  gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt 
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kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szabályaira, a  támogatott 
gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök felülvizsgálatának szabályaira

vonatkozó jogszabályokat.
 (2) A  miniszter az  egészségbiztosításért való felelőssége keretében ellátja a  szociális biztonsági koordináció 

kormányzati összehangolásából adódó feladatokat.

89. § (1) A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében előkészíti
a) a  közegészségügyi, a  népegészségügyi és a  táplálkozás-egészségügyi feladatokra, ezek végrehajtásának 

rendszerére,
b) az  egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az  egészséget károsító hatások megelőzéséhez és 

csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra,
c) az  egészségügyi ágazat szervezetére és működésére, az  egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak 

jogállásával összefüggő egyes kérdésekre, a  jogszabály szerinti tevékenységek végzéséhez szükséges 
egészségügyi alkalmasság feltételeire,

d) az egészségügyi ágazat struktúrájának és működésének tervezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges információs 
rendszer működési alapelveire, eszközrendszerére, cselekvési programjának előírásaira,

e) az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek (a  továbbiakban: gyógyszer) előállításának, gyártásának, 
minőségének, minőség-ellenőrzésének, forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, 
kiszolgáltatásának, kereskedelmi gyakorlatának, ismertetésének szabályait, a  vizsgálati gyógyszerek klinikai 
vizsgálatának és alkalmazásának szabályaira,

f ) a  kábítószerként és pszichotróp anyagként minősített gyógyszerek forgalomba hozatalának, 
forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának és felhasználásának szabályaira,

g) a  gyógyászati segédeszközökre, az  orvostechnikai eszközök előállításának, forgalomba hozatalának és 
alkalmazásának feltételeire, az  orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetek 
kijelölésére, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységére,

h) az  egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az  egészséget károsító hatások megelőzéséhez és 
csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra

vonatkozó jogszabályokat.
 (2) A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében

a) irányítja, összehangolja és szervezi az  egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik 
a  mentéssel, a  betegszállítással, a  vérellátással és a  transzplantációval kapcsolatos feladatok megvalósítása 
feltételrendszerének biztosításáról,

b) felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokért,
c) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és minőségellenőrzési feladatokat,
d) ellátja az  orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos állami feladatokat, és felel az  egészségügyi 

dolgozók működésével, képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért,
e) a szakképzés általános keretei között szervezi az egészségügyi szakképzési feladatok végrehajtását,
f ) az  ágazati szintű döntések meghozatalának előkészítése, támogatása érdekében egészségügyi ágazati 

adatelemző központot működtet.

90. § (1) A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében előkészíti a gyermekek védelmére és 
a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány gyermekek védelmével kapcsolatos politikájának kialakításáért,
b) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
c) ellátja a gyermekeket és a fiatal felnőtteket érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat.

91. §  A miniszter a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért való felelőssége keretében
a) összehangolja a  tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelőzése érdekében 

szükséges kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok 
érvényesülését,

b) elkészíti a  Kormány és a  nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló 
jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit,
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c) javaslatot tesz a  kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az  e  célra 
fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára,

d) működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert.

92. § (1) A miniszter a köznevelésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a köznevelésre, a köznevelési intézmények fenntartására, a tankönyvellátásra, a Pedagógus Karra és a külhoni 

magyarok köznevelésére,
b) – a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a szakképzésért felelős miniszterrel együttműködésben – az oktatási 

nyilvántartásra
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a közneveléséért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány köznevelési oktatáspolitikájának kialakításáért, ennek keretében

aa) kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,
ab) meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak 

működését,
b) felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért,
c) ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,
d) működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,
e) közreműködik a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a  hatáskörébe 

tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában, valamint ellátja a köznevelési intézménnyel 
egybeépített vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem- és tornaterem-üzemeltetési, továbbá 
az egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat,

f ) felel az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
szakrendszeri nyilvántartások, valamint e  szakrendszerekhez kapcsolódó ágazati információs rendszerek 
oktatásszakmai fejlesztési koncepciójának meghatározásáért,

g) koordinálja a köznevelési ágazat tehetséggondozási feladatait.

93. § (1) A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, e  személyek és foglalkoztatásuk 
támogatására és a  fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó, a  pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  szociálpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a  szociális 

intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az  azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, 
feladatokat,

b) ellátja a  fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és annak 
támogatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért,

c) koordinálja az  Európai Szociális Karta és a  fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi 
egyezmények végrehajtását.

94. § (1) A  miniszter a  66.  § (2)  bekezdésében meghatározott felelőssége keretében kidolgozza a  társadalmi felzárkózási 
és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, és koordinálja annak végrehajtását, valamint 
a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával és a roma 
nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében előkészíti 
a vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  Kormány a  roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a  minisztert 
jelöli ki.

8. Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre

95. §  Az építési és beruházási miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. állami beruházásokért,
2. építésgazdaságért,
3. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
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c) javaslatot tesz a  kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az  e  célra 
fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára,

d) működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert.

92. § (1) A miniszter a köznevelésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a köznevelésre, a köznevelési intézmények fenntartására, a tankönyvellátásra, a Pedagógus Karra és a külhoni 

magyarok köznevelésére,
b) – a felsőoktatásért felelős miniszterrel és a szakképzésért felelős miniszterrel együttműködésben – az oktatási 

nyilvántartásra
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a közneveléséért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány köznevelési oktatáspolitikájának kialakításáért, ennek keretében

aa) kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,
ab) meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak 

működését,
b) felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért,
c) ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,
d) működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,
e) közreműködik a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a  hatáskörébe 

tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában, valamint ellátja a köznevelési intézménnyel 
egybeépített vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem- és tornaterem-üzemeltetési, továbbá 
az egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat,

f ) felel az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
szakrendszeri nyilvántartások, valamint e  szakrendszerekhez kapcsolódó ágazati információs rendszerek 
oktatásszakmai fejlesztési koncepciójának meghatározásáért,

g) koordinálja a köznevelési ágazat tehetséggondozási feladatait.

93. § (1) A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, e  személyek és foglalkoztatásuk 
támogatására és a  fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó, a  pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a szociálpolitikáért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  szociálpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a  szociális 

intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az  azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, 
feladatokat,

b) ellátja a  fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és annak 
támogatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért,

c) koordinálja az  Európai Szociális Karta és a  fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi 
egyezmények végrehajtását.

94. § (1) A  miniszter a  66.  § (2)  bekezdésében meghatározott felelőssége keretében kidolgozza a  társadalmi felzárkózási 
és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, és koordinálja annak végrehajtását, valamint 
a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával és a roma 
nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében előkészíti 
a vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  Kormány a  roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a  minisztert 
jelöli ki.

8. Az építési és beruházási miniszter feladat- és hatásköre

95. §  Az építési és beruházási miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. állami beruházásokért,
2. építésgazdaságért,
3. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
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4. településfejlesztésért és településrendezésért,
5. településkép védelméért,
6. területrendezésért,
7. – a 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – kulturális örökség 

védelméért
felelős tagja.

96. § (1) A  miniszter az  állami beruházásokért való felelőssége keretében – az  energetikai rendszert érintő és a  védelmi 
ipari beruházásokat ide nem értve – összehangolja az  olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és 
megvalósítását, amelyeket a  Kormány más miniszter vagy a  Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe 
nem utal.

 (2) A  miniszter az  állami beruházásokért való felelőssége keretében ellátja a  központi költségvetési forrásból 
megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő 
feladatokat.

 (3) A  miniszter az  állami beruházásokért való felelőssége keretében a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami 
tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a  jogszabály vagy a  Kormány döntése alapján, költségvetési 
forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges építtetői, illetve közbeszerzés-lebonyolítói, beruházás-
lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátásáról. A  vasúti beruházások esetében a  miniszter a  Kormány által 
jóváhagyott nyomvonal alkalmazásával, valamint a  Kormány döntése szerinti általános fejlesztési követelmények 
figyelembevételével jár el.

97. § (1) A  miniszter az  építésgazdaságért való felelőssége keretében ellátja az  építőipar és az  építőanyag-ipar ágazati 
irányításával kapcsolatos feladatokat.

 (2) A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében
a) összehangolja – a  sajátos építményfajták és a  műemlékek tekintetében is – az  építésüggyel kapcsolatos 

feladatellátást,
b) ellátja – az  építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével – 

az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik 
a nemzeti szabványok kidolgozásában.

98. §  A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében
a) előkészíti az  építésügyre, az  építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat,
b) irányítja az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e  vonatkozásban az  állami főépítészi 

hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,
c) gyakorolja az  Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az  Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket.

99. §  A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,
b) a településtervezésre,
c) az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,
d) a hátrányos helyzetű településekre,
e) az egységes elektronikus közműnyilvántartásra
vonatkozó jogszabályokat.

100. §  A miniszter a településkép védelméért való felelőssége körében
a) előkészíti a településkép védelmével összefüggő törvényi és kormányrendeleti szabályozást,
b) közreműködik a  Kormány feladatkörébe tartozó, országos jelentőségű településképi követelmények 

elősegítését szolgáló eszközök kidolgozásában,
c) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök megalkotásához,
d) figyelemmel kíséri a  közterületen és a  közterületről látható magánterületen elhelyezett reklámok általános 

településképi hatásait, szükség szerint előterjesztést készít e szabályozás módosítására.
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101. § (1) A  miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a  területrendezésre és az  ezzel kapcsolatos 
információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében e  vonatkozásban irányítja az  állami főépítészi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.

102. § (1) A  miniszter a  kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a  kulturális örökség, a  régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és 

követelményrendszerét,
b) gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és 

az  ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, 
nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,

c) a  kultúráért felelős miniszterrel és a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja 
a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat,

d) közreműködik az  örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a  műemlékekkel 
összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,

e) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

9. A gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre

103. § (1) A gazdaságfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
2. pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért,
3. – a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
4. gazdaságfejlesztésért,
5. lakáspolitikáért,
6. versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
7. állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
8. állami vagyon felügyeletéért,
9. postaügyért
felelős tagja.

 (2) A miniszter tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.  § 
(3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. segíti.

104. §  A miniszter a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelőssége keretében
a) szakmai javaslatot tesz a  Kormány részére a  gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és 

garanciaprogramokra,
b) a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a  Kormány részére a  mikro-,  

kis- és középvállalatok finanszírozására vonatkozó javaslatot, ideértve a  kamattámogatott hitel-, tőke- és 
garanciaprogramokat,

c) a Kormány részére évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását,
d) részt vesz az Európai Uniós források elosztásában,
e) előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és az Eximbankra vonatkozó jogszabályokat,
f ) kezeli az állam többségi és kisebbségi pénzintézeti tulajdonát és biztosítja annak képviseletét.

105. §  A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében
a) előkészíti a pénz-, tőke- és biztosítási piacokra, az e piacokon működő piaci szereplőkre, illetve e piacok állami 

felügyeletére, a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó 
jogszabályokat,

b) előkészíti az  önkéntes nyugdíjpénztárakra, a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az  önkéntes 
egészség- és önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokat,
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101. § (1) A  miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a  területrendezésre és az  ezzel kapcsolatos 
információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  területrendezésért való felelőssége keretében e  vonatkozásban irányítja az  állami főépítészi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét.

102. § (1) A  miniszter a  kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a  kulturális örökség, a  régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és 

követelményrendszerét,
b) gondoskodik a  feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és 

az  ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a  régészeti örökség számbavételéről, 
nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,

c) a  kultúráért felelős miniszterrel és a  természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja 
a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat,

d) közreműködik az  örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a  műemlékekkel 
összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,

e) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

9. A gazdaságfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre

103. § (1) A gazdaságfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
2. pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért,
3. – a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
4. gazdaságfejlesztésért,
5. lakáspolitikáért,
6. versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
7. állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
8. állami vagyon felügyeletéért,
9. postaügyért
felelős tagja.

 (2) A miniszter tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19.  § 
(3) bekezdése szerinti tulajdonosi ügyletek tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. segíti.

104. §  A miniszter a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért való felelőssége keretében
a) szakmai javaslatot tesz a  Kormány részére a  gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és 

garanciaprogramokra,
b) a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a  Kormány részére a  mikro-,  

kis- és középvállalatok finanszírozására vonatkozó javaslatot, ideértve a  kamattámogatott hitel-, tőke- és 
garanciaprogramokat,

c) a Kormány részére évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását,
d) részt vesz az Európai Uniós források elosztásában,
e) előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és az Eximbankra vonatkozó jogszabályokat,
f ) kezeli az állam többségi és kisebbségi pénzintézeti tulajdonát és biztosítja annak képviseletét.

105. §  A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében
a) előkészíti a pénz-, tőke- és biztosítási piacokra, az e piacokon működő piaci szereplőkre, illetve e piacok állami 

felügyeletére, a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó 
jogszabályokat,

b) előkészíti az  önkéntes nyugdíjpénztárakra, a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az  önkéntes 
egészség- és önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokat,
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c) koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos 
hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt,

d) kijelöli az OBA, BEVA és a Szanálási alap állami képviselőit,
e) kijelöli a Pénzügyi Stabilitási Tanács külső állami meghívottját.

106. §  A miniszter a  nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége keretében – 148.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában 
meghatározottak kivételével –
a) nemzetközi intézményekkel összefüggő gazdaságfejlesztési kérdésekben eljár,
b) kidolgozza a  nemzetközi fejlesztési hitelek, az  exporthitel-biztosítás és -hitelezés irányelveit, valamint 

szabályozását,
c) koordinálja az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban folytatott kormányzati tevékenységet és javaslatot 

tesz az Igazgatótanácsban való képviselő személyére,
d) koordinálja az  Európai Beruházási Bankban folytatott kormányzati tevékenységet és javaslatot tesz 

az Igazgatótanácsban való képviselő személyére.

107. § (1) A  miniszter a  gazdaságfejlesztésért való felelősségi keretében előkészíti a  gazdaság fejlesztésének támogatására, 
a gazdasági kamarákra és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a gazdaságfejlesztésért való felelősségi keretében
a) gazdaságpolitikai javaslatokat készít a  Kormány részére, melyek az  egyensúly javítására, a  gazdasági 

növekedés fenntartható emelésére, a gazdaság finanszírozásának megteremtésére irányulnak,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi a  gazdaságpolitikai lépéseket és szükség esetén javaslatot tesz 

a Kormány részére a beavatkozásokra,
c) javaslatokat tesz a kormány részére a gazdaság versenyképességének és termelékenységének növelésére és 

gondoskodik ezen feltételek megteremtéséről,
d) a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve javaslatot készít a Kormány részére a támogatott 

vállalati hitelprogramok bevezetésére valamint azok módosítására,
e) a gazdaság fenntartható felzárkózását támogató versenyképességi lépések kialakításában együttműködik 

az érintett minisztériumokkal és szakmai szervezetekkel,
f ) elvégzi az állami építőipari projektek minőségbiztosítását.

108. §  A miniszter a lakáspolitikáért való felelőssége körében
a) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a lakáspiaci folyamatokat,
b) javaslatot tesz a Kormány részére a lakáspolitika fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó intézkedésekre,
c) a családok otthonteremtésének hatékony elősegítése érdekében – a lakáscélú állami támogatásokért felelős 

miniszterrel, valamint a családokért felelős miniszterrel együttműködésben – javaslatot tesz a lakáscélú állami 
támogatások feltételrendszerére.

109. §  A miniszter a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért való felelőssége körében
a) a  versenyképesség feltételeinek megteremtése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi 

a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszerének működését, a Kormány részére javaslatot dolgoz ki 
a szükséges intézkedésre,

b) a  versenyképességi szempontok érvényesítése érdekében együttműködik az  igazságügyért felelős 
miniszterrel a gazdaság működését érintő jogszabályok előkészítésében,

c) javaslatot tesz a  fizetésképtelenségi, reorganizációs és a  végelszámolási eljárások egyes kérdéseinek 
szabályozására.

110. § (1) A  miniszter az  állami vagyon felügyeletéért és az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való 
felelőssége keretében előkészíti az  állami vagyonra, az  állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályokat.

 (2) A  miniszter az  állami vagyon felügyeletéért és az  állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való 
felelőssége keretében
a) alakítja és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját,
b) előkészíti és végrehajtja a  Kormány vagyongazdálkodási politikájához kapcsolódóan az  állami tulajdonú 

gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint 
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megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ebben a körben szakmailag előkészíti a szükséges jogszabályokat, 
jogszabály-módosításokat,

c) vizsgálja és ellenőrzi az  állami vagyont érintő szerződéseket, a  privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, 
az  állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, 
továbbá ellátja az  állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az  állam tulajdonosi 
érdekeire tekintettel történő ellenőrzését,

d) gondoskodik a  PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és 
sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e  PPP szerződésekben meghatározott, 
az  államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e  PPP projektek és 
szerződések kezeléséről,

e) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a  miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításával segíti a  Kormány 
gazdaságpolitikai és fejlesztéspolitikai céljainak a  megvalósítását, és ennek keretében együttműködik 
a  Kormány szakterület szerint érintett minisztereivel, valamint a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 
állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a  jogszabály vagy Kormány döntése alapján, 
költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez, illetve egyes sajátos építmények és létesítmények 
esetén szükséges beruházás-előkészítési, beruházás-lebonyolítói, költségvetés- és tervellenőri, mintavételi 
és megfelelőség-igazolási terv elkészítésének és megvalósításának ellenőrzési és műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáról,

f ) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján ellátja az  állami vagyon 
értékesítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer működtetésével, az  elektronikus árverési rendszer 
keretében történő értékesítéssel összefüggő feladatokat.

111. §  A miniszter a postaügyért való felelőssége keretében
a) előkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályokat,
b) ellátja az  egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek kereteinek kialakításával és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

10. A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre

112. §  A honvédelmi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. honvédelemért,
2. a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
3. védelmi fejlesztésekért,
4. sportpolitikáért,
5. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
6. kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért
felelős tagja.

113. §  A miniszter a  honvédelemért való felelőssége keretében ellátja a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a  hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint 
a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben meghatározott feladatokat.

114. §  A miniszter a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzésekért való felelőssége körében
a) előkészíti a  védelmi és biztonsági célú beszerzésekre és a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 

beszerzések központosított rendszerére vonatkozó jogszabályokat,
b) kialakítja és végrehajtja a Kormány védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikáját.

115. § (1) A miniszter a védelmi fejlesztésekért való felelőssége keretében
a) ellátja a  kormányközi koordinációt és nemzetközi képviseletet a  védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel 

kapcsolatos feladatokkal összefüggésben,
b) kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát,
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megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ebben a körben szakmailag előkészíti a szükséges jogszabályokat, 
jogszabály-módosításokat,

c) vizsgálja és ellenőrzi az  állami vagyont érintő szerződéseket, a  privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, 
az  állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, 
továbbá ellátja az  állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az  állam tulajdonosi 
érdekeire tekintettel történő ellenőrzését,

d) gondoskodik a  PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és 
sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e  PPP szerződésekben meghatározott, 
az  államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e  PPP projektek és 
szerződések kezeléséről,

e) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság és a  miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításával segíti a  Kormány 
gazdaságpolitikai és fejlesztéspolitikai céljainak a  megvalósítását, és ennek keretében együttműködik 
a  Kormány szakterület szerint érintett minisztereivel, valamint a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 
állami tulajdonú gazdasági társaságok útján gondoskodik a  jogszabály vagy Kormány döntése alapján, 
költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztésekhez, illetve egyes sajátos építmények és létesítmények 
esetén szükséges beruházás-előkészítési, beruházás-lebonyolítói, költségvetés- és tervellenőri, mintavételi 
és megfelelőség-igazolási terv elkészítésének és megvalósításának ellenőrzési és műszaki ellenőri feladatok 
ellátásáról,

f ) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján ellátja az  állami vagyon 
értékesítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer működtetésével, az  elektronikus árverési rendszer 
keretében történő értékesítéssel összefüggő feladatokat.

111. §  A miniszter a postaügyért való felelőssége keretében
a) előkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályokat,
b) ellátja az  egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek kereteinek kialakításával és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

10. A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre

112. §  A honvédelmi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. honvédelemért,
2. a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
3. védelmi fejlesztésekért,
4. sportpolitikáért,
5. sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
6. kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért
felelős tagja.

113. §  A miniszter a  honvédelemért való felelőssége keretében ellátja a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, 
valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a  hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint 
a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben meghatározott feladatokat.

114. §  A miniszter a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzésekért való felelőssége körében
a) előkészíti a  védelmi és biztonsági célú beszerzésekre és a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 

beszerzések központosított rendszerére vonatkozó jogszabályokat,
b) kialakítja és végrehajtja a Kormány védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikáját.

115. § (1) A miniszter a védelmi fejlesztésekért való felelőssége keretében
a) ellátja a  kormányközi koordinációt és nemzetközi képviseletet a  védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel 

kapcsolatos feladatokkal összefüggésben,
b) kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát,
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c) meghatározza a védelmi innováció stratégiai fejlesztési irányait,
d) az  érintett minisztériumok bevonásával meghatározza a  védelmi iparfejlesztés stratégiai irányait, és ellátja 

a kormányközi koordinációt,
e) a  b) és d)  pontban foglaltak megvalósítása érdekében előkészíti, kezdeményezi a  védelmi ipari stratégiai 

együttműködéseket,
f ) meghatározza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztések irányait,
g) előkészíti a  kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, 

a  haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezésére vonatkozó jogszabályokat,

h) kialakítja a védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának stratégiáját.
 (2) A miniszter a technológiai és ipari miniszter közreműködésével javaslatot készít a Kormány számára a védelmi ipari 

beruházásokkal járó haderőfejlesztés kapcsán követendő eljárásrendre.

116. § (1) A  miniszter a  sportpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a  sportra és az  egyes sportcélú ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány sportpolitikájának kialakításáért,
b) elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,
c) ellátja a  sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a  sportrendezvények biztonságával 

és a  nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a  tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel 
kapcsolatos sportszakmai feladatokat,

d) előkészíti és végrehajtja az  állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal 
kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a  kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-
fejlesztések támogatásával kapcsolatos programokat, a  kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, valamint 
felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,

e) gondoskodik a  külön jogszabály szerint olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú 
működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesüléséről,

f ) nyomon követi a  sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő 
végrehajtását.

117. §  A miniszter a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az  állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos 

fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról,
b) gondoskodik az  állami vagyonba tartozó sportlétesítmények, sportingatlanok működtetési és üzemeltetési 

feladatairól; e  körben ellátja a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program során létrejövő 
tanuszodák működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat is,

c) ellátja a  16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos 
feladatokat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő 
támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítményfejlesztési és -üzemeltetési 
szempontból felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását.

118. §  A miniszter a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért való felelőssége körében 
gondoskodik az  állami támogatással megrendezendő, kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű 
sportesemények, valamint állami támogatásból megrendezendő hazai és külföldi sportdiplomáciai események 
megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a  megrendezésre vonatkozó, a  kiemelt nemzetközi 
sport- és sportdiplomáciai esemény jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatok 
elvégzéséről, valamint lebonyolításáról.

11. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

119. §  Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. igazságügyért,
2. választójogi és népszavazási szabályozásért,
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3. áldozatsegítésért,
4. kárpótlásért,
5. európai uniós ügyek koordinációjáért,
6. fogyasztóvédelemért
felelős tagja.

120. §  A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságként a minisztert jelöli ki.

121. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel az Alaptörvény és annak módosítása előkészítéséért.
 (2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti

a) a jogalkotásra, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételre, a hivatalos lapokra és a hivatalos 
jogszabálygyűjteményekre,

b) a  gyülekezési jogra, a  személyes adatok védelmére, a  közérdekű adatok nyilvánosságára, az  elektronikus 
információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra,

c) a  köztársasági elnökre, az  Országgyűlésre, az  Alkotmánybíróságra, az  alapvető jogok biztosára, az  Állami 
Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira,

d) a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira, a központi államigazgatási szervekre,
e) – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra,
f ) a  személyek jogára, a  dologi jogra, a  családjogra, a  családjogi jogsegélyre, a  kötelmi jogra, az  öröklésre, 

a  polgári peres és nemperes eljárásokra, a  közigazgatási perrendtartásra, a  bírósági végrehajtásra, 
a  nemzetközi magánjogra, a  polgári jogi jogsegélyre, a  közvetítői tevékenységre, a  jogi segítségnyújtásra, 
a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre,

g) a  cégnyilvánosságra, a  bírósági cégeljárásra, a  természetes személyek adósságrendezésére, az  egyéni 
vállalkozásra és az egyéni cégre, a kisajátításra,

h) a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági 
igazgatásra és ügyvitelre, a  választottbíráskodásra, a  bírósági végrehajtásra és a  bírósági végrehajtói 
szervezetre, a  közjegyzőkre, az  ügyvédi tevékenységet gyakorlókra, az  igazságügyi szakértőkre és a  jogi 
szakvizsgára,

i) – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel együttműködve – az általános közigazgatási rendtartásra,
j) a  szerzői jogra, az  iparjogvédelemre, a  tisztességtelen piaci magatartásra, a  versenykorlátozás tilalmára, 

a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra,
k) a nemzeti hírügynökségre,
l) az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi 

jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására,
m) – a köznevelési intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével – 

a szövetkezetek működésére,
n) a társasházakra
vonatkozó jogszabályokat.

122. § (1) A miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében felel a Kormány igazságügy-politikájának kialakításáért és 
az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért.

 (2) A  miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében – törvényben meghatározott kivételekkel, valamint 
az  önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a  jogszabályok alkotmányosságáért, ennek 
keretében az  alapvető jogok védelmének és a  nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az  érvényre 
juttatásáért, valamint a  jogrendszer koherenciájáért. E  feladata ellátása keretében közreműködik az  Alaptörvény 
végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, valamint az  alapvető jogok védelme szempontjából kiemelt fontosságú 
jogszabálytervezetek előkészítésében, valamint véleményez – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – 
valamennyi jogszabálytervezetet.

 (3) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében
a) felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért, e tekintetben

aa) meghatározza és a  kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a  jogszabályszerkesztés 
követelményeit,

ab) folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert,
ac) összehangolja a tartalmi és technikai deregulációt,
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3. áldozatsegítésért,
4. kárpótlásért,
5. európai uniós ügyek koordinációjáért,
6. fogyasztóvédelemért
felelős tagja.

120. §  A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságként a minisztert jelöli ki.

121. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel az Alaptörvény és annak módosítása előkészítéséért.
 (2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti

a) a jogalkotásra, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételre, a hivatalos lapokra és a hivatalos 
jogszabálygyűjteményekre,

b) a  gyülekezési jogra, a  személyes adatok védelmére, a  közérdekű adatok nyilvánosságára, az  elektronikus 
információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra,

c) a  köztársasági elnökre, az  Országgyűlésre, az  Alkotmánybíróságra, az  alapvető jogok biztosára, az  Állami 
Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira,

d) a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira, a központi államigazgatási szervekre,
e) – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra,
f ) a  személyek jogára, a  dologi jogra, a  családjogra, a  családjogi jogsegélyre, a  kötelmi jogra, az  öröklésre, 

a  polgári peres és nemperes eljárásokra, a  közigazgatási perrendtartásra, a  bírósági végrehajtásra, 
a  nemzetközi magánjogra, a  polgári jogi jogsegélyre, a  közvetítői tevékenységre, a  jogi segítségnyújtásra, 
a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre,

g) a  cégnyilvánosságra, a  bírósági cégeljárásra, a  természetes személyek adósságrendezésére, az  egyéni 
vállalkozásra és az egyéni cégre, a kisajátításra,

h) a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági 
igazgatásra és ügyvitelre, a  választottbíráskodásra, a  bírósági végrehajtásra és a  bírósági végrehajtói 
szervezetre, a  közjegyzőkre, az  ügyvédi tevékenységet gyakorlókra, az  igazságügyi szakértőkre és a  jogi 
szakvizsgára,

i) – a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel együttműködve – az általános közigazgatási rendtartásra,
j) a  szerzői jogra, az  iparjogvédelemre, a  tisztességtelen piaci magatartásra, a  versenykorlátozás tilalmára, 

a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra,
k) a nemzeti hírügynökségre,
l) az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi 

jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására,
m) – a köznevelési intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével – 

a szövetkezetek működésére,
n) a társasházakra
vonatkozó jogszabályokat.

122. § (1) A miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében felel a Kormány igazságügy-politikájának kialakításáért és 
az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért.

 (2) A  miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében – törvényben meghatározott kivételekkel, valamint 
az  önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a  jogszabályok alkotmányosságáért, ennek 
keretében az  alapvető jogok védelmének és a  nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az  érvényre 
juttatásáért, valamint a  jogrendszer koherenciájáért. E  feladata ellátása keretében közreműködik az  Alaptörvény 
végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, valamint az  alapvető jogok védelme szempontjából kiemelt fontosságú 
jogszabálytervezetek előkészítésében, valamint véleményez – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – 
valamennyi jogszabálytervezetet.

 (3) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében
a) felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért, e tekintetben

aa) meghatározza és a  kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a  jogszabályszerkesztés 
követelményeit,

ab) folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert,
ac) összehangolja a tartalmi és technikai deregulációt,
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ad) megszervezi és lebonyolítja a minisztériumokban jogi és kodifikációs feladatokat végző személyek 
képzését,

ae) a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a  minőségi jogalkotás és 
a  kormányzati döntés-előkészítési és döntéshozó folyamatok egységes és kizárólagos informatikai 
támogatását, valamint egyes kapcsolódó hatósági tevékenységek informatikai támogatását 
biztosító integrált jogalkotási rendszernek – a rendszert használó nem kormányzati szervek feladat- 
és hatáskörét nem érintő – üzemeltetéséről, működtetéséről és fejlesztéséről,

b) gondoskodik a  jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséről, illetve közzétételéről, valamint azok 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a  jogalkotásról szóló 
törvény előírásainak és a  jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő 
megjelentetéséről, a  Magyar Közlöny szerkesztéséről, és kijelöli a  Magyar Közlöny felelős szerkesztőjét és 
annak helyetteseit,

c) vezeti és elektronikusan közzéteszi a  jogszabályok és más jogi aktusok nyilvántartását, és a  Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a  jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus 
jogszabálygyűjtemény közzétételéről.

 (4) A  miniszter a  Magyar Közlöny szerkesztéséhez a  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. szolgáltatásait veszi 
igénybe.

 (5) A  miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében ellátja a  Kormány képviseletét az  alkotmánybírósági 
eljárásokban, és koordinálja a  képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti 
a beadványokat.

 (6) A  miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a  magyar 
alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról.

 (7) A  miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében felel a  kegyelmi ügyekért, ennek keretében előkészíti és 
ellenjegyzi a  köztársasági elnök kegyelmi döntéseit, valamint ellátja a  büntetőjogi közvetítői tevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat.

 (8) A  miniszter az  igazságügyért való felelőssége keretében ellátja az  igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati 
feladatokat, e tekintetben
a) felel a jogi segítségnyújtásért,
b) felel a cégadatok nyilvánosságáért, a céginformáció-szolgáltatásért, a számviteli törvény szerinti beszámoló 

elektronikus úton történő közzétételéért, az  ezeket érintő informatikai rendszer működtetéséért és 
az elektronikus cégeljárást érintő informatikai rendszer működtetéséért,

c) ellátja a  közjegyzőkkel, az  ügyvédi tevékenységet gyakorlókkal, a  bírósági végrehajtókkal, a  polgári 
és közigazgatási jogi közvetítői tevékenységgel, – a  68.  § (2)  bekezdésében meghatározott kivétellel – 
a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos feladatokat,

d) meghatározza a  bírósági és az  ügyészségi fogalmazók, a  közjegyzőjelöltek, az  ügyvédjelöltek, az  ügyvédi 
kamarai nyilvántartásba vett jogi előadók és a  más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, 
valamint egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a  bírósági végrehajtók és a  végrehajtási ügyintézők 
szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének, valamint az igazságügyi szakértők szakmai vizsgájának alapvető 
szabályait és feltételeit,

e) a  jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elősegítésére együttműködik az Országos Bírósági Hivatallal 
a bírósági ítéletek, a bírósági joggyakorlat és az igazságügyi statisztikai adatok elemzésében, a joggyakorlat 
továbbfejlesztésében, és az  ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítása érdekében javaslatot tesz 
jogegységi eljárás indítványozására,

f ) együttműködik a  jogi képzési tevékenységet folytató egyetemek vezetőivel, elősegíti a  jogászképzés 
színvonalának emelését, értékeli a jogászképzés helyzetét és arról tájékoztatja a Kormányt,

g) ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati irányítását,
h) fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai rendszerek működését, és kialakítja az igazságügyi statisztika 

rendszerét.
 (9) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében

a) ellátja az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
b) összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, 

ennek keretében
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ba) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,
bb) kidolgozza a  jogharmonizáció programozásának rendjét, figyelemmel kíséri és előmozdítja 

a  jogharmonizációs feladatok teljesítését, és intézkedik a  lejárt határidejű jogharmonizációs 
feladatok teljesítése iránt, jogharmonizációs adatbázist vezet,

bc) jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet 
összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával,

bd) ellátja a  kereskedelem, illetve az  áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban, jogszabályban 
meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az  egyes nemzetközi szervezetek, az  Európai 
Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések 
továbbításával összefüggő feladatokat,

be) ellátja az  Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci 
koordinációval kapcsolatos feladatokat, működteti a  belső piaci problémamegoldó központot 
(SOLVIT), valamint a belső piaci információs rendszert és a Szolgáltatási Notifikációs Központot,

bf ) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét 
az  Európai Unió jogának megsértése miatt indult eljárásoknak az  Európai Unió Bírósága előtti 
eljárást megelőző szakaszaiban (ideértve a  kötelezettségszegési eljárás megindítása előtti 
szakaszban az  Európai Bizottsággal történő egyeztetést is), koordinálja a  képviselet ellátásához 
szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti és benyújtja a beadványokat,

c) az Európai Unió Bírósága előtti eljáráshoz kapcsolódóan
ca) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét 

az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban,
cb) koordinálja a  képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti 

a beadványokat,
cc) figyelemmel kíséri az  eljárásokat és gondoskodik az  ezekből esetlegesen következő jogalkotási 

feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről,
d) az Európa Tanács keretei között

da) felel a jogi együttműködésért,
db) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét 

az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges 
iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

dc) kezdeményezi az  igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az  Európa Tanács keretében 
történő létrehozását és gondoskodik az  Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú 
nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,

e) együttműködik a  Kormány feladatkörében érintett tagjával a  nemzetközi szerződések előkészítésével, 
kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban, 
valamint a  nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása előtt véleményezi a  nemzetközi 
szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai 
Unió jogával és illeszkedjen a jogrendszerbe,

f ) felel a  Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések 
végrehajtásáért,

g) koordinálja az  alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel 
foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

 (10) A miniszter a Kormány eseti döntése alapján felel a több miniszter feladatát érintő törvények előkészítéséért.

123. §  A miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti
a) az országgyűlési képviselők választására,
b) a helyi önkormányzati képviselők választására és a polgármesterek választására,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására,
d) az európai parlamenti képviselők választására,
e) a választási eljárásra,
f ) a népszavazásra és az európai polgári kezdeményezésre, valamint a népszavazási eljárásra
vonatkozó jogszabályokat.
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ba) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,
bb) kidolgozza a  jogharmonizáció programozásának rendjét, figyelemmel kíséri és előmozdítja 

a  jogharmonizációs feladatok teljesítését, és intézkedik a  lejárt határidejű jogharmonizációs 
feladatok teljesítése iránt, jogharmonizációs adatbázist vezet,

bc) jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet 
összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával,

bd) ellátja a  kereskedelem, illetve az  áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban, jogszabályban 
meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az  egyes nemzetközi szervezetek, az  Európai 
Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések 
továbbításával összefüggő feladatokat,

be) ellátja az  Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci 
koordinációval kapcsolatos feladatokat, működteti a  belső piaci problémamegoldó központot 
(SOLVIT), valamint a belső piaci információs rendszert és a Szolgáltatási Notifikációs Központot,

bf ) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét 
az  Európai Unió jogának megsértése miatt indult eljárásoknak az  Európai Unió Bírósága előtti 
eljárást megelőző szakaszaiban (ideértve a  kötelezettségszegési eljárás megindítása előtti 
szakaszban az  Európai Bizottsággal történő egyeztetést is), koordinálja a  képviselet ellátásához 
szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti és benyújtja a beadványokat,

c) az Európai Unió Bírósága előtti eljáráshoz kapcsolódóan
ca) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét 

az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban,
cb) koordinálja a  képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti 

a beadványokat,
cc) figyelemmel kíséri az  eljárásokat és gondoskodik az  ezekből esetlegesen következő jogalkotási 

feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről,
d) az Európa Tanács keretei között

da) felel a jogi együttműködésért,
db) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét 

az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges 
iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

dc) kezdeményezi az  igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az  Európa Tanács keretében 
történő létrehozását és gondoskodik az  Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú 
nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,

e) együttműködik a  Kormány feladatkörében érintett tagjával a  nemzetközi szerződések előkészítésével, 
kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban, 
valamint a  nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása előtt véleményezi a  nemzetközi 
szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai 
Unió jogával és illeszkedjen a jogrendszerbe,

f ) felel a  Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések 
végrehajtásáért,

g) koordinálja az  alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel 
foglalkozó nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

 (10) A miniszter a Kormány eseti döntése alapján felel a több miniszter feladatát érintő törvények előkészítéséért.

123. §  A miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti
a) az országgyűlési képviselők választására,
b) a helyi önkormányzati képviselők választására és a polgármesterek választására,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására,
d) az európai parlamenti képviselők választására,
e) a választási eljárásra,
f ) a népszavazásra és az európai polgári kezdeményezésre, valamint a népszavazási eljárásra
vonatkozó jogszabályokat.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 3489

124. §  A miniszter az  áldozatsegítésért való felelőssége keretében előkészíti az  áldozatsegítésre, állami kárenyhítésre 
vonatkozó jogszabályokat.

125. §  A miniszter a  kárpótlásért való felelőssége keretében előkészíti a  személyi és vagyoni kárpótlásra vonatkozó 
jogszabályokat.

126. § (1) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az európai uniós politikákkal 
kapcsolatos magyar álláspont kialakításának és képviseletének koordinációjáért.

 (2) A  miniszter az  európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti az  európai uniós 
tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat.

 (3) A  miniszter az  európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért való felelőssége keretében felel 
az  Európai Unió politikáiból eredő és az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi 
összehangolásáért, ennek keretében
a) javaslatot tesz a  Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az  európai uniós tagságból 

eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,
b) javaslatot tesz az  európai uniós tematikájú kormányülések napirendjére, előkészíti az  uniós vonatkozású 

kormányüléseket és azok napirendjén szereplő előterjesztéseket,
c) összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati 

feladatokat, ennek keretében
ca) koordinálja a  Kormánynak az  európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő 

döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja 
a  tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik 
a magyar érdekek érvényesítésében,

cb) összehangolja az  európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, és részt vesz azok 
végrehajtásának ellenőrzésében,

cc) képviseli a  Kormányt az  Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az  Európai 
Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, közreműködik az Európai Tanács munkájában, és ellátja 
üléseinek előkészítését,

d) a  jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a  minisztériumok és a  központi államigazgatási 
szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai 
intézkedéseket,

e) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,
f ) összehangolja a  Kormány és az  Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével 

összefüggő kormányzati feladatokat,
g) ellátja a  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a  továbbiakban: Állandó Képviselet) 

irányítását, kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,
h) javaslatot tesz az  Állandó Képviselet vezetőjének és az  Állandó Képviseleten működő nagykövetek 

kinevezésére és felmentésére,
i) véleményezi az Állandó Képviselet személyi állományára vonatkozó kinevezési javaslatokat,
j) felel az  európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggő kapcsolattartás 

koordinációjáért az  Európai Unió intézményeivel és egyéb szerveivel, különös tekintettel az  Európai 
Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa egyes intézményi szereplőire,

k) elősegíti az  európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplők magyar 
kormányzati állásponttal összeegyeztethető érdekeinek képviseletét az  európai uniós intézményi 
döntéshozatalban,

l) összehangolja, illetve ellátja az  európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel 
összefüggő feladatokat.

127. § (1) A  miniszter a  fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmára, a  fogyasztóvédelemre és a  gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat.

 (2) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében
a) kidolgozza a  fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a  fogyasztóvédelemmel, valamint az  általános 

termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
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b) meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,
c) támogatja a  fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek 

keretében ellátja a  fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, 
szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az  Európai Fogyasztói Központok Hálózatába 
kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) a  Kormány feladatkörében érintett tagjának bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez 
a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

e) ellátja az  intézményfejlesztési feladatokat az  áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége 
tekintetében.

12. A kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatásköre

128. §  A kultúráért és innovációért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. kormányzati tudománypolitikáért,
2. tudománypolitika koordinációjáért,
3. szakképzésért,
4. felsőoktatásért,
5. családpolitikáért,
6. gyermek- és ifjúságpolitikáért,
7. kultúráért,
8. kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,
9. vállalkozásfejlesztésért
felelős tagja.

129. §  A miniszter a  kormányzati tudománypolitikáért való felelőssége keretében összehangolja a  Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének közreműködésével a  kormányzati tudománypolitika kidolgozását és felel annak 
megvalósításáért és érvényesítéséért.

130. § (1) A  miniszter a  tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti a  kutatási, fejlesztési, 
innovációs ökoszisztéma kialakítására, fenntartására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége keretében
a) felel a kutatási, fejlesztési és innovációs ügyek finanszírozásáért,
b) közreműködik a Kormány tudománypolitikai stratégiáinak és programjainak kialakításában,
c) kapcsolatot tart és a  tudománypolitikát érintő feladatkörében együttműködik az  Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózattal,
d) koordinálja a kutatás-fejlesztési és innovációs ösztönzést elősegítő programok kidolgozását.

131. § (1) A  miniszter a  szakképzésért való felelőssége keretében előkészíti a  szakképzésre és a  szakképző intézmények 
fenntartására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a szakképzésért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  szakképzés megkezdésének, folytatásának, ellenőrzésének, információs rendszerének és 

adatkezelésének feltételeit, a  szakképzés finanszírozásának elveit, és a  szakképzés során a  tanulókat, illetve 
a képzésben részt vevőket megillető juttatások részletes szabályait,

b) meghatározza a  felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítést nyújtó 
vizsgáztatás szabályait és eljárási rendjét, valamint e  vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás 
vezetésének szabályait,

c) meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a beiskolázás arányait,
d) közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos 

állami feladatok végrehajtásában,
e) meghatározza a felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítések rendszerét.

132. § (1) A miniszter a felsőoktatásért való felelőssége keretében előkészíti
a) a felsőoktatásra,
b) a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésére,
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b) meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,
c) támogatja a  fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek 

keretében ellátja a  fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, 
szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az  Európai Fogyasztói Központok Hálózatába 
kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) a  Kormány feladatkörében érintett tagjának bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez 
a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

e) ellátja az  intézményfejlesztési feladatokat az  áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége 
tekintetében.

12. A kultúráért és innovációért felelős miniszter feladat- és hatásköre

128. §  A kultúráért és innovációért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. kormányzati tudománypolitikáért,
2. tudománypolitika koordinációjáért,
3. szakképzésért,
4. felsőoktatásért,
5. családpolitikáért,
6. gyermek- és ifjúságpolitikáért,
7. kultúráért,
8. kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,
9. vállalkozásfejlesztésért
felelős tagja.

129. §  A miniszter a  kormányzati tudománypolitikáért való felelőssége keretében összehangolja a  Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének közreműködésével a  kormányzati tudománypolitika kidolgozását és felel annak 
megvalósításáért és érvényesítéséért.

130. § (1) A  miniszter a  tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti a  kutatási, fejlesztési, 
innovációs ökoszisztéma kialakítására, fenntartására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége keretében
a) felel a kutatási, fejlesztési és innovációs ügyek finanszírozásáért,
b) közreműködik a Kormány tudománypolitikai stratégiáinak és programjainak kialakításában,
c) kapcsolatot tart és a  tudománypolitikát érintő feladatkörében együttműködik az  Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózattal,
d) koordinálja a kutatás-fejlesztési és innovációs ösztönzést elősegítő programok kidolgozását.

131. § (1) A  miniszter a  szakképzésért való felelőssége keretében előkészíti a  szakképzésre és a  szakképző intézmények 
fenntartására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a szakképzésért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  szakképzés megkezdésének, folytatásának, ellenőrzésének, információs rendszerének és 

adatkezelésének feltételeit, a  szakképzés finanszírozásának elveit, és a  szakképzés során a  tanulókat, illetve 
a képzésben részt vevőket megillető juttatások részletes szabályait,

b) meghatározza a  felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítést nyújtó 
vizsgáztatás szabályait és eljárási rendjét, valamint e  vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás 
vezetésének szabályait,

c) meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a beiskolázás arányait,
d) közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos 

állami feladatok végrehajtásában,
e) meghatározza a felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítések rendszerét.

132. § (1) A miniszter a felsőoktatásért való felelőssége keretében előkészíti
a) a felsőoktatásra,
b) a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésére,
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c) az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok elismerésére,
d) a külhoni magyarok felsőoktatására
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a felsőoktatásért való felelőssége keretében
a) felel a felsőoktatás irányításáért, e tekintetben

aa) kidolgozza a felsőoktatási ágazat fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását,
ab) kialakítja a  felsőoktatás finanszírozásának, gazdálkodásának kereteit, kidolgozza és működteti 

az állammal köthető finanszírozási keretmegállapodásokat, felügyeli azok teljesülését,
ac) koordinálja a  felsőoktatási intézmények együttműködésével megvalósuló tudományos innovációs 

parkokkal, nemzeti laborokkal, kiválósági központokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat,
ad) koordinálja a  felsőoktatást érintő értékteremtő, közösségfejlesztő, harmadik missziós 

kezdeményezéseket,
ae) gondoskodik a külhoni felsőoktatási stratégia kidolgozásról, és koordinálja annak megvalósítását,
af ) elemzi és értékeli a  felsőoktatásra vonatkozó piaci igényeket, gondoskodik a  munkaerőpiaci, 

illetve a kutatás-fejlesztési és egyéb szolgáltatási igényekhez illeszkedő kapacitáselosztásról, illetve 
fejlesztési koordinációról,

ag) koordinálja a felsőoktatási ágazat tehetséggondozási feladatait,
b) felel a  felsőoktatási intézmények fenntartóival való kapcsolattartásért, segíti a  fenntartók más ágazatokat 

érintő kormányzati koordinációját,
c) meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének kereteit,
d) felügyeli a hallgatói és képzési hitelrendszer működtetését,
e) ellátja az  „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogrammal kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott feladatokat,
f ) együttműködik a  Kormány feladatkörében érintett tagjával az  oktatás más ágazatait – így különösen 

a köznevelést és a felnőttképzést – érintő feladatokban.
 (3) A  miniszter a  felsőoktatásért való felelőssége keretében a  felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja az  53.  § 

(2) bekezdés e) és f ) pontjában feladatokat.

133. § (1) A  miniszter a  családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a  családok támogatásával, a  család- és 
népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, 
a  munka és a  család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a  nemzedékek közötti 
együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,
b) kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,
c) meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,
d) ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
e) ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
f ) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,
g) közreműködik a  Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a  lakáscélú állami támogatásokért 

felelős miniszterrel, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel 
együttműködve,

h) közreműködik az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló stratégia végrehajtásában,
i) felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – a családbarát szülészetek kialakításáért,
j) koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
k) koordinálja a  nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és 

figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,
l) az  egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a  szociális biztonsági 

tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat,
m) együttműködik az  egészségügyért felelős miniszterrel a  védőnői ellátással és a  családvédelmi szolgálattal 

kapcsolatos szakmai feladatok, valamint a  családdal kapcsolatos gondozási és tájékoztatási feladatok 
ellátásában.

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 733



3492 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 

 (3) A miniszter a 128. § 5. és 6. pontjában meghatározott feladatainak ellátásába bevonja a Családbarát Magyarország 
Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az  állampolgárok számára aktív, kétirányú 
kommunikációt biztosító ügyfélpont működtetése, továbbá a (2) bekezdés a), b), d), e), j) pontjában meghatározott 
feladatok támogatása érdekében közreműködői szolgáltatások nyújtása, a  család- és idősügyi, illetve nőpolitikai 
döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata körében tudományos kutatási tevékenység végzése, képzések 
és továbbképzések szervezése, szakmai kiadványok kiadása, valamint ezekhez kapcsolódóan fejlesztési feladatok 
ellátása tekintetében.

 (4) A  miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a  Népesedésért és Családokért – kutatási és elemzési 
tevékenység ellátásával – részt vesz a miniszter a (2) bekezdés a), b), valamint d)–i) és k) pontjában meghatározott 
feladatainak ellátásában.

134. § (1) A  miniszter a  családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a  csecsemőgondozási díjjal, 
a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat.

 (2) A  miniszter a  családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a  táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, 
intézkedések és programok előkészítésében.

135. § (1) A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,
b) koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
c) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
d) közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
f ) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
g) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
h) felel – az  egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az  1-es típusú diabétesszel élő gyermekek 

ellátásának alakításáért,
i) ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
j) ellátja az  Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához 

és az  ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az  Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a  miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
szolgáltatásait veszi igénybe.

 (2) A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében
a) felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,
b) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni 

ellátásával kapcsolatos jogszabályokat,
c) ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

136. § (1) A  miniszter a  kultúráért való felelőssége keretében előkészíti a  muzeális intézményekre, a  könyvtárakra, 
a  közművelődésre és a  levéltárakra, az  előadó-művészeti szervezetekre, a  művészettámogatásra és a  kultúra 
finanszírozására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében
a) a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a Kormány kultúrpolitikáját, és felel 

annak megvalósításáért és érvényesítéséért,
b) működteti az országos dokumentum-ellátási rendszert,
c) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

137. § (1) A  miniszter a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért való felelőssége keretében 
a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a  kulturális diplomáciai tevékenységet, 
e tekintetben
a) népszerűsíti a  magyar kultúra eredményeit, beleértve a  határon túli magyar kultúrát, ezáltal közreműködik 

a Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában külföldön,
b) előmozdítja a magyarság kulturális értékeinek, hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külföldi magyar 

intézetek útján,
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 (3) A miniszter a 128. § 5. és 6. pontjában meghatározott feladatainak ellátásába bevonja a Családbarát Magyarország 
Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az  állampolgárok számára aktív, kétirányú 
kommunikációt biztosító ügyfélpont működtetése, továbbá a (2) bekezdés a), b), d), e), j) pontjában meghatározott 
feladatok támogatása érdekében közreműködői szolgáltatások nyújtása, a  család- és idősügyi, illetve nőpolitikai 
döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata körében tudományos kutatási tevékenység végzése, képzések 
és továbbképzések szervezése, szakmai kiadványok kiadása, valamint ezekhez kapcsolódóan fejlesztési feladatok 
ellátása tekintetében.

 (4) A  miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a  Népesedésért és Családokért – kutatási és elemzési 
tevékenység ellátásával – részt vesz a miniszter a (2) bekezdés a), b), valamint d)–i) és k) pontjában meghatározott 
feladatainak ellátásában.

134. § (1) A  miniszter a  családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a  csecsemőgondozási díjjal, 
a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat.

 (2) A  miniszter a  családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a  táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, 
intézkedések és programok előkészítésében.

135. § (1) A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,
b) koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
c) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
d) közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
f ) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
g) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
h) felel – az  egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az  1-es típusú diabétesszel élő gyermekek 

ellátásának alakításáért,
i) ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
j) ellátja az  Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához 

és az  ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez az  Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a  miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
szolgáltatásait veszi igénybe.

 (2) A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében
a) felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,
b) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni 

ellátásával kapcsolatos jogszabályokat,
c) ellátja az örökbefogadás rendszerével kapcsolatos kormányzati feladatokat.

136. § (1) A  miniszter a  kultúráért való felelőssége keretében előkészíti a  muzeális intézményekre, a  könyvtárakra, 
a  közművelődésre és a  levéltárakra, az  előadó-művészeti szervezetekre, a  művészettámogatásra és a  kultúra 
finanszírozására vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében
a) a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a Kormány kultúrpolitikáját, és felel 

annak megvalósításáért és érvényesítéséért,
b) működteti az országos dokumentum-ellátási rendszert,
c) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

137. § (1) A  miniszter a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért való felelőssége keretében 
a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a  kulturális diplomáciai tevékenységet, 
e tekintetben
a) népszerűsíti a  magyar kultúra eredményeit, beleértve a  határon túli magyar kultúrát, ezáltal közreműködik 

a Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában külföldön,
b) előmozdítja a magyarság kulturális értékeinek, hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külföldi magyar 

intézetek útján,
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c) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában, elősegíti 
magyar nemzeti identitásuk megőrzését.

 (2) A  miniszter a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért való felelőssége keretében 
– a Kormány által létrehozott tanácsadó testület bevonásával – irányítja a külföldi magyar kulturális intézeteket.

138. § (1) A  miniszter a  vállalkozásfejlesztésért való felelőssége keretében előkészíti a  mikro-, kis- és középvállalkozásokra, 
fejlődésük támogatására, és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a vállalkozásfejlesztésért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  vállalkozásfejlesztés irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési 

koncepcióját és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért,
b) előkészíti a  mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, és a  beruházások ösztönzésére 

vonatkozó programokat, kezdeményezéseket, felel azok megvalósításáért és érvényesítéséért,
c) együttműködik a  gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a  kidolgozásában, valamint 

a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve a külföldi működőtőke-bevonási 
és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,

d) együttműködik a  befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati 
tőketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel.

13. A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatásköre

139. §  A külgazdasági és külügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. külgazdasági ügyekért,
2. külpolitikáért,
3. a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,
4. űrkutatásért,
5. – a csángó ügyek vonatkozásában – nemzetpolitikáért,
6. üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért,
7. harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért
felelős tagja.

140. §  A Kormány az  európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező 
szervként a minisztert jelöli ki.

141. §  A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében
a) kialakítja a  Kormány külgazdasági politikáját, ennek keretében a  külgazdasági és azokat érintő nemzetközi 

folyamatokat értékelő és elemző tevékenységet végez,
b) közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében, az  ehhez 

kapcsolódó kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép kialakításában, ennek 
keretében előmozdítja a  külgazdasági működés és a  civil kapcsolatok erősítését, támogatja a  külgazdasági 
célok megvalósulását, valamint a nemzetközi együttműködést elősegítő fórumok működését,

c) előkészíti és koordinálja a  nagyvállalatokkal megkötött stratégiai együttműködési megállapodások 
végrehajtását,

d) irányítja a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatások rendszerét,
e) ellátja az ikerintézményi programmal összefüggő feladatokat,
f ) felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek keretében

fa) a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja az  Európai Unió közös 
kereskedelempolitikájával kapcsolatos kormányzati álláspontokat,

fb) gondoskodik a  nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és a  hazai jogi szabályozás 
összhangjának megőrzéséről,

fc) felel az  egyrészről az  Európai Unió és az  Európai Atomenergia-közösség, és másrészről 
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között létrejött kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás végrehajtásáért, és gondoskodik a  felek közötti kapcsolatok ezt 
érintő hazai koordinációjáról,
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g) koordinálja az Európai Duna Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
h) felel a külgazdasági diplomata hálózat irányításáért,
i) felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért,
j) ellátja a beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat,
k) közreműködik a digitális exportfejlesztés összehangolásában és támogatásában,
l) fejleszti – ha a Kormány határozatában más felelőst nem jelöl ki – az ipari és innovációs területeket az állami 

szerepvállalás minél szélesebb körű előmozdítása érdekében, továbbá ellátja az  ipari és innovációs park 
területén megvalósuló energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és javaslatot tesz a  kapcsolódó 
hálózati fejlesztések megvalósítására,

m) kialakítja és képviseli az  európai uniós miniszteri szintű energetikai tárgyalásokon, valamint a  nemzetközi 
energetikai tárgyalásokon képviselendő álláspontot,

n) ellátja az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat,
o) ellátja a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat,
p) ellátja a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési programok és fejlesztések végrehajtásával összefüggő 

feladatokat.

142. § (1) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) az egységes külképviseleti rendszerre,
b) a köztisztviselők tartós külszolgálatára,
c) a  diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásra, valamint az  ezen kiváltságok és 

mentességek által érintett eljárásokra,
d) a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjére,
e) a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
f ) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a kül-, biztonság- és védelempolitikáért, e tekintetben

aa) javaslatot készít a Kormány kül-, biztonság- és védelempolitikai tevékenységére és irányítja az ebből 
eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,

ab) kidolgozza az  európai uniós külkapcsolatok, különösen a  közös kül- és biztonságpolitika – ennek 
keretében a  szomszédságpolitika – általános kérdéseivel kapcsolatos magyar álláspontot, és 
közreműködik az európai uniós külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában,

ac) ellátja az európai uniós bővítési folyamattal összefüggő feladatok kormányzati szintű koordinációját,
ad) előkészíti és képviseli az  Európai Unió bővítésével kapcsolatban az  uniós intézményekben 

képviselendő magyar álláspontot, ennek keretében részt vesz az  Európai Unió illetékes 
munkacsoportjainak munkájában,

ae) képviseli a Kormányt az Európai Unió Külügyek Tanácsa és az Európai Unió Energetikai Miniszterek 
Tanácsa ülésein,

af ) tájékoztatja a  Kormányt a  nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint Magyarország 
nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról,

ag) előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését,
b) felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, e tekintetben

ba) a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja az  egységes külképviseleti 
rendszert, valamint a szakdiplomata hálózatot,

bb) a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kidolgozza a  nemzetközi politikai, 
biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi 
szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását, és 
kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést,

bc) működteti a diplomáciai futárszolgálatot,
c) felel Magyarországnak a  külkapcsolatokban és a  nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, 

e tekintetben
ca) kidolgozza a kétoldalú együttműködés reláció-specifikus formáit,
cb) javaslatot tesz a  nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendő 

álláspontra,
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g) koordinálja az Európai Duna Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatokat,
h) felel a külgazdasági diplomata hálózat irányításáért,
i) felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért,
j) ellátja a beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat,
k) közreműködik a digitális exportfejlesztés összehangolásában és támogatásában,
l) fejleszti – ha a Kormány határozatában más felelőst nem jelöl ki – az ipari és innovációs területeket az állami 

szerepvállalás minél szélesebb körű előmozdítása érdekében, továbbá ellátja az  ipari és innovációs park 
területén megvalósuló energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és javaslatot tesz a  kapcsolódó 
hálózati fejlesztések megvalósítására,

m) kialakítja és képviseli az  európai uniós miniszteri szintű energetikai tárgyalásokon, valamint a  nemzetközi 
energetikai tárgyalásokon képviselendő álláspontot,

n) ellátja az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat,
o) ellátja a határ menti operatív programok tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat,
p) ellátja a regionális és határ menti gazdaságfejlesztési programok és fejlesztések végrehajtásával összefüggő 

feladatokat.

142. § (1) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) az egységes külképviseleti rendszerre,
b) a köztisztviselők tartós külszolgálatára,
c) a  diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásra, valamint az  ezen kiváltságok és 

mentességek által érintett eljárásokra,
d) a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjére,
e) a nemzetközi fejlesztési együttműködésre,
f ) a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a kül-, biztonság- és védelempolitikáért, e tekintetben

aa) javaslatot készít a Kormány kül-, biztonság- és védelempolitikai tevékenységére és irányítja az ebből 
eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,

ab) kidolgozza az  európai uniós külkapcsolatok, különösen a  közös kül- és biztonságpolitika – ennek 
keretében a  szomszédságpolitika – általános kérdéseivel kapcsolatos magyar álláspontot, és 
közreműködik az európai uniós külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában,

ac) ellátja az európai uniós bővítési folyamattal összefüggő feladatok kormányzati szintű koordinációját,
ad) előkészíti és képviseli az  Európai Unió bővítésével kapcsolatban az  uniós intézményekben 

képviselendő magyar álláspontot, ennek keretében részt vesz az  Európai Unió illetékes 
munkacsoportjainak munkájában,

ae) képviseli a Kormányt az Európai Unió Külügyek Tanácsa és az Európai Unió Energetikai Miniszterek 
Tanácsa ülésein,

af ) tájékoztatja a  Kormányt a  nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint Magyarország 
nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról,

ag) előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését,
b) felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, e tekintetben

ba) a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja az  egységes külképviseleti 
rendszert, valamint a szakdiplomata hálózatot,

bb) a  Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kidolgozza a  nemzetközi politikai, 
biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi 
szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását, és 
kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést,

bc) működteti a diplomáciai futárszolgálatot,
c) felel Magyarországnak a  külkapcsolatokban és a  nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, 

e tekintetben
ca) kidolgozza a kétoldalú együttműködés reláció-specifikus formáit,
cb) javaslatot tesz a  nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendő 

álláspontra,
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cc) javaslatot tesz az  államok elismerésére, a  diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, 
felfüggesztésére és helyreállítására, illetve megszüntetésére,

cd) javaslatot tesz a  diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet létesítésére, illetve megszüntetésére, 
gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítéséről, illetve megszüntetéséről,

ce) – az  Állandó Képviselet kivételével – javaslatot tesz a  magyar külképviseletek vezetőinek 
kinevezésére és felmentésére, kinevezi és felmenti a  főkonzulokat, kinevezi a  tiszteletbeli konzuli 
képviselet vezetőjét és dönt a  kinevezés visszavonásáról, kinevezi és felmenti a  diplomáciai és 
konzuli személyzetet,

cf ) együttműködik a  diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi 
szervezeteknek Magyarországon hivatalosan tartózkodó képviselőivel, valamint

cg) állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának 
kérdésében,

d) ellátja Magyarországnak a migrációs kihívásokkal kapcsolatos nemzetközi álláspontjának a koordinálását,
e) felel a konzuli szolgálat irányításáért, e tekintetben

ea) dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesítés kérdésében,
eb) javaslatot tesz a  Kormánynak a  magyar állampolgárok hazatérésének elősegítésére vagy 

evakuálására, ha magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegető 
természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések miatt szükséges,

ec) felhatalmazást ad a  konzuli tisztviselőknek egyes közjegyzői feladatok végzésére, gondoskodik 
e konzuli tisztviselők jegyzékének közzétételéről,

f ) felel a  külföldre utazásról, valamint a  külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban 
meghatározott egyes feladatok, továbbá az  ehhez kapcsolódó egyes európai uniós feladatok ellátásáért, 
e tekintetben
fa) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában, 

valamint a magánútlevelek tekintetében a konzuli szolgálat, mint útlevélhatóság által hatáskörébe 
utalt feladatokat,

fb) megállapítja a  diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező 
személyeknek Magyarország területére történő be- és kiutazására, tartózkodására, valamint 
munkavállalására vonatkozó szabályokat,

fc) irányítja az  általa vezetett minisztérium és a  külképviseletek vízumkiadási tevékenységét, és 
gondoskodik a vízumdíjak beszedéséről,

fd) kialakítja ez  európai uniós vízumpolitikával kapcsolatos magyar álláspontot és képviseli azt 
az EU illetékes fórumain, valamint

fe) közreműködik az Európai Unió vízumrendészeti és konzuli tárgyú jogalkotásában, ennek érdekében 
– feladatkörében – eljár az  EU illetékes munkacsoportjaiban, illetve a  Vízum Munkacsoportban 
ellátja a Kormány képviseletét,

g) felel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárás koordinációjáért, e tekintetben
ga) koordinálja a nemzetközi szerződéskötési eljárást, gondoskodik a kitárgyalt nemzetközi szerződések 

aláírásáról és ratifikációjáról, figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződések végrehajtását,
gb) véleményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,
gc) kiállítja a nemzetközi szerződés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot,
gd) a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,
ge) megteszi a szerződéskötési eljárás során szükséges diplomáciai lépéseket,
gf ) megállapítja a  nemzetközi szerződések hatálybalépésének, valamint megszűnésének időpontját, 

valamint
gg) működteti Magyarország szerződéstárát,

h) felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért,
i) felel a  nemzetközi jogon alapuló viszonosság megállapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, 

e tekintetben állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében,
j) az európai területi együttműködési csoportosulás tekintetében

ja) előkészíti az erre vonatkozó jogszabályokat,
jb) gondoskodik a közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködéssel foglalkozó fórum, vegyes 

bizottság, munkacsoport üléseinek szakmai, titkársági feladatai ellátásáról,
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jc) ellátja a  közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz 
a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,

k) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,
l) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében

la) kidolgozza és végrehajtja a  Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, 
meghatározza a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint

lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet,
m) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a tudománydiplomáciai tevékenységet, 

e tekintetben
ma) népszerűsíti a magyar oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar oktatást 

és tudományt, ezáltal közreműködik a  Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában 
külföldön,

mb) előmozdítja a magyarság hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külképviseletek útján,
mc) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti oktatási és tudományos kapcsolatok 

ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,
md) elősegíti a magyar nyelv és a magyarság megismertetését a külföldi állampolgárok körében,

n) felelős a  külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak a  minisztériumban és a  külképviseleteken 
ellátandó munkakörök betöltéséhez és munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítő 
képzésével kapcsolatos feladatokért,

o) felelős a  külpolitikát érintő kutatási és elemző tevékenységért, ennek keretben biztosítja a  külügyi és 
külgazdasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyilvánossággal való megismertetését,

p) felelős a  magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a  diplomata képzések rendszerének 
a megalapozásáért,

q) ellátja a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott feladatokat.

143. § (1) A miniszter a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelőssége 
körében felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés 
célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében
a) a Paksi két új blokk (5–6. blokkok)

aa) tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló,
ab) üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint
ac) a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló

 megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai 
koordinációjáért,

b) az  a)  pontban megjelölt megállapodásokkal (a  továbbiakban: megvalósulási megállapodások) kapcsolatos 
feladatok tárcaközi összehangolásáért,

c) a  megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való 
közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a miniszter felelős
a) a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás 

végrehajtása során az  európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az  adatok európai 
uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős miniszter részére történő megfelelő időben történő 
szolgáltatásáért,

b) a Paksi két új blokkhoz (5–6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért,
c) az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért.

144. §  A miniszter az  űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az  űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel 
kapcsolatos, továbbá az  európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és 
harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a  Kormányt a  nemzetközi szervezetekben, kidolgozza 
az űrkutatás fő irányait és programjait.
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jc) ellátja a  közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz 
a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,

k) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,
l) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében

la) kidolgozza és végrehajtja a  Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, 
meghatározza a partnerországok körét a szakpolitikai stratégia alapján, valamint

lb) koordinálja és irányítja a kormányzati nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet,
m) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a tudománydiplomáciai tevékenységet, 

e tekintetben
ma) népszerűsíti a magyar oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar oktatást 

és tudományt, ezáltal közreműködik a  Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában 
külföldön,

mb) előmozdítja a magyarság hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külképviseletek útján,
mc) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti oktatási és tudományos kapcsolatok 

ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,
md) elősegíti a magyar nyelv és a magyarság megismertetését a külföldi állampolgárok körében,

n) felelős a  külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak a  minisztériumban és a  külképviseleteken 
ellátandó munkakörök betöltéséhez és munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítő 
képzésével kapcsolatos feladatokért,

o) felelős a  külpolitikát érintő kutatási és elemző tevékenységért, ennek keretben biztosítja a  külügyi és 
külgazdasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyilvánossággal való megismertetését,

p) felelős a  magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a  diplomata képzések rendszerének 
a megalapozásáért,

q) ellátja a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott feladatokat.

143. § (1) A miniszter a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelőssége 
körében felelős a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés 
célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény értelmében
a) a Paksi két új blokk (5–6. blokkok)

aa) tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló,
ab) üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló, valamint
ac) a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló

 megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai 
koordinációjáért,

b) az  a)  pontban megjelölt megállapodásokkal (a  továbbiakban: megvalósulási megállapodások) kapcsolatos 
feladatok tárcaközi összehangolásáért,

c) a  megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos engedélyezési és egyéb hatósági feladatokban való 
közreműködésért és a hatósági feladatok ellátásának összehangolásáért.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a miniszter felelős
a) a tervezési, beszerzési és kivitelezési, továbbá a nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosításáról szóló megállapodás 

végrehajtása során az  európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az  adatok európai 
uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős miniszter részére történő megfelelő időben történő 
szolgáltatásáért,

b) a Paksi két új blokkhoz (5–6. blokkok) kapcsolódó térségfejlesztés összehangolásáért,
c) az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért.

144. §  A miniszter az  űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az  űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel 
kapcsolatos, továbbá az  európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és 
harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a  Kormányt a  nemzetközi szervezetekben, kidolgozza 
az űrkutatás fő irányait és programjait.
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145. §  A miniszter a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitikáért való felelőssége körében összehangolja a központi 
államigazgatási szervek csángó ügyekkel összefüggő tevékenységét, ennek keretében a  Kormány feladatkörében 
érintett tagjával együttműködik a  csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és 
fejlesztések megszervezésében, a csángó kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében.

146. §  A miniszter üldözött keresztények megsegítéséért és a  Hungary Helps Program megvalósításáért való felelőssége 
keretében ellátja a keresztény vallásuk miatt üldözöttek megsegítése, valamint a Hungary Helps Program keretében 
egyéb humanitárius cél érdekében végzett kutatási elemző, koordinációs és nemzetközi humanitárius feladatokat.

147. § (1) A  miniszter a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért való felelőssége keretében 
előkészíti a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására, annak engedélyezésére és 
a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő jogsértések szankcionálására 
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért való felelőssége keretében
a) kidolgozza a  Kormány befektetésösztönzést segítő foglalkoztatás- és migrációs politikáját, gondoskodik 

annak érvényesítéséről és végrehajtásáról;
b) kidolgozza a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatási rendszerére vonatkozó 

javaslatokat, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról;
c) ellátja – a  külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért felelős miniszterrel együttműködve  – 

a  Magyarországon foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok képzésével és integrációjával 
kapcsolatos feladatokat;

d) ellátja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat;
e) kapcsolatot tart a hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve 

testületekkel;
f ) megszervezi és az  állami foglalkoztatási szerv közreműködésével működteti a  harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának rendszerét, meghatározza a  harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának eszközrendszerét, – a  foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszterrel együttműködve – elemzi és ellenőrzi annak működését, a  harmadik országbeli állampolgárok 
magyarországi foglalkoztatása tekintetében szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol az  állami 
foglalkoztatási szerv tevékenysége felett.

14. A pénzügyminiszter feladat- és hatásköre

148. § (1) A  pénzügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: miniszter) mint a  miniszterelnök 
gazdaságpolitikáért felelős helyettese a Kormány
1. adópolitikáért,
2. államháztartásért,
3. költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
4. számviteli szabályozásért,
5. nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a  Nemzetközi 

Valutalap és a Világbank tekintetében,
6. lakáscélú állami támogatásokért,
7. egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
8. nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért,
9. nyugdíjpolitikáért
felelős tagja.

 (2) A miniszter vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit.

149. §  A Kormány
a) a  számvitelről szóló törvény szerinti könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző 

szervezetként, valamint a  könyvviteli szolgáltatást végzők tekintetében a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként,
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b) az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 
nyilvántartását végző szervezetként,

c) a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló törvény szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetként,

d) az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a  vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító 
képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók 
és a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetként

a minisztert jelöli ki.

150. §  A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által vezetett 
minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetéséért felelős államtitkárát jelöli ki.

151. § (1) A  miniszter az  adópolitikáért való felelőssége keretében előkészíti az  államháztartás alrendszereit illető befizetési 
kötelezettségekre, az  adózás rendjére, a  vámjog és vámeljárás szabályozására, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében
a) felügyeli az  államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását 

és ellenőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,
b) koordinálja az  adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését, meghatározza 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai teljesítésének éves követelményeit,
c) felelős az  Európai Unió tagállamai között a  vámunióval kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, és irányítja 

a  nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból az  adó- és a  vámigazgatásra háruló 
együttműködési kötelezettségek végrehajtását,

d) gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásának vezetéséről,
e) gondoskodik a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági 

vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a  vámtanácsadók és a  vámügynökök nyilvántartásának 
vezetéséről.

152. § (1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége keretében előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre 
és annak végrehajtására, a  helyi önkormányzatok és a  nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a  részükre 
nyújtandó támogatásokra, az  államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a  gazdasági stabilitás alapvető 
szabályaira, valamint a  társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat, és közreműködik 
valamennyi, a közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában.

 (2) A miniszter az államháztartásért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris politikával való 

összehangolásáról,
b) felel a  részletes tervezési módszertan kialakításáért, a  kormányzaton belüli költségvetési koordinációért, 

az  államháztartás alrendszerei tekintetében a  fiskális fegyelem fenntartásáért, a  központi költségvetésről 
szóló törvénynek való megfelelés biztosításáért, a  költségvetési kiadási fegyelem érvényesítéséért és 
a központi költségvetési fejezetek költségvetési kapcsolataiból eredő feladatok ellátásáért,

c) gondoskodik az államháztartási mérlegrendszerek összeállításáról, az intézményi gazdálkodás felügyeletéről 
és szabályozásáról,

d) javaslatot tesz az  államháztartás finanszírozási politikájára, gondoskodik a  helyi önkormányzatok 
költségvetési szabályozási rendszerének kialakításáról, meghatározza a  helyi önkormányzatokat 
megillető költségvetési támogatások szabályait, javaslatot tesz a  támogatások mértékére, működteti 
a  helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokat, részt vesz egyes, 
önkormányzatokat megillető támogatások nyújtásában,

e) összehangolja a  helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő 
költségvetési tervezés kormányzati feladatait,

f ) gondoskodik a  tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer 
kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az  Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, 
annak ellenőrizhetőségéről,

g) Magyarország az Európai Unióval kapcsolatos pénzügyi kapcsolatai keretében
ga) kialakítja az Európai Unió költségvetése tekintetében képviselendő álláspontot,
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b) az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 
nyilvántartását végző szervezetként,

c) a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló törvény szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetként,

d) az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény szerinti, a  vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító 
képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a vámtanácsadók 
és a vámügynökök nyilvántartását végző szervezetként

a minisztert jelöli ki.

150. §  A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a miniszter által vezetett 
minisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetéséért felelős államtitkárát jelöli ki.

151. § (1) A  miniszter az  adópolitikáért való felelőssége keretében előkészíti az  államháztartás alrendszereit illető befizetési 
kötelezettségekre, az  adózás rendjére, a  vámjog és vámeljárás szabályozására, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében
a) felügyeli az  államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását 

és ellenőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,
b) koordinálja az  adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését, meghatározza 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai teljesítésének éves követelményeit,
c) felelős az  Európai Unió tagállamai között a  vámunióval kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, és irányítja 

a  nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból az  adó- és a  vámigazgatásra háruló 
együttműködési kötelezettségek végrehajtását,

d) gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásának vezetéséről,
e) gondoskodik a vámjogi szakértői hatósági képzést lebonyolító képző szervek, a vámjogi szakértői hatósági 

vizsgán közreműködő vizsgabiztosok, valamint a  vámtanácsadók és a  vámügynökök nyilvántartásának 
vezetéséről.

152. § (1) A miniszter az államháztartásért való felelőssége keretében előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre 
és annak végrehajtására, a  helyi önkormányzatok és a  nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a  részükre 
nyújtandó támogatásokra, az  államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a  gazdasági stabilitás alapvető 
szabályaira, valamint a  társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat, és közreműködik 
valamennyi, a közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában.

 (2) A miniszter az államháztartásért való felelőssége keretében
a) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris politikával való 

összehangolásáról,
b) felel a  részletes tervezési módszertan kialakításáért, a  kormányzaton belüli költségvetési koordinációért, 

az  államháztartás alrendszerei tekintetében a  fiskális fegyelem fenntartásáért, a  központi költségvetésről 
szóló törvénynek való megfelelés biztosításáért, a  költségvetési kiadási fegyelem érvényesítéséért és 
a központi költségvetési fejezetek költségvetési kapcsolataiból eredő feladatok ellátásáért,

c) gondoskodik az államháztartási mérlegrendszerek összeállításáról, az intézményi gazdálkodás felügyeletéről 
és szabályozásáról,

d) javaslatot tesz az  államháztartás finanszírozási politikájára, gondoskodik a  helyi önkormányzatok 
költségvetési szabályozási rendszerének kialakításáról, meghatározza a  helyi önkormányzatokat 
megillető költségvetési támogatások szabályait, javaslatot tesz a  támogatások mértékére, működteti 
a  helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokat, részt vesz egyes, 
önkormányzatokat megillető támogatások nyújtásában,

e) összehangolja a  helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő 
költségvetési tervezés kormányzati feladatait,

f ) gondoskodik a  tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer 
kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az  Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, 
annak ellenőrizhetőségéről,

g) Magyarország az Európai Unióval kapcsolatos pénzügyi kapcsolatai keretében
ga) kialakítja az Európai Unió költségvetése tekintetében képviselendő álláspontot,
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gb) gondoskodik az  Európai Unió költségvetését illető saját források kiszámításáról, befizetéséről, 
nyilvántartásáról,

gc) közreműködik az európai uniós és nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok 
kidolgozásában, illetve a  kohéziós politika területén a  pénzügyi lebonyolítási, számviteli és 
ellenőrzési rendszerek vonatkozásában kidolgozza azokat,

h) koordinálja és harmonizálja az  államháztartási belső kontroll rendszerek működtetésével, fejlesztésével, 
harmonizációjával és koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

153. §  A miniszter költségvetés makrogazdasági megalapozásáért való felelőssége keretében
a) évenkénti rendszerességgel konvergencia programot készít és ellátja az  EU jogharmonizáció keretében 

felmerülő makrogazdasági feladatokat,
b) javaslatokat dolgoz ki a  Kormány gazdasági stratégiájának megvalósítását segítő prioritásokra, 

eszközrendszerre,
c) figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai intézkedések gazdasági hatásait,
d) ellátja a  Kormány gazdaságpolitikai stratégia alkotási, középtávú programkészítési, valamint 

a  pénzügypolitika megalapozását célzó rövid-és középtávú makrogazdasági prognózisokat és 
hatásvizsgálatokat készít.

154. § (1) A  miniszter a  számviteli szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a  beszámoló készítésére és 
a  könyvvezetésre, a  Magyar Könyvvizsgálói Kamarára, a  könyvvizsgálói tevékenységre, valamint a  könyvvizsgálói 
közfelügyeletre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége keretében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásának vezetéséről és ellátja a könyvvizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó állami feladatokat.

155. §  A miniszter a  nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége körében Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében ellátja a 106. §-ban feladatokat, továbbá
a) koordinálja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben folytatott kormányzati tevékenységet,
b) javaslatot tesz a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet melletti Magyar Állandó Képviseletet 

vezető nagykövet kinevezésére és felmentésére.

156. § (1) A  miniszter a  lakáscélú állami támogatásokért való felelőssége keretében – a  lakáspolitikáért felelős miniszterrel 
együttműködve – előkészíti a  lakásügyre, a  lakásszövetkezetre, a  lakásokra és az  állami lakáscélú támogatásokra 
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  lakáscélú állami támogatásokért való felelőssége keretében végrehajtja a  Kormány általános 
politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket.

 (3) A miniszter a  lakáscélú állami támogatásokért való felelőssége keretében együttműködik az  igazságügyért felelős 
miniszterrel a társasházakra vonatkozó jogszabályok előkészítése során.

157. §  A miniszter az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége keretében – az egészségbiztosításért 
felelős miniszterrel együttműködve – előkészíti az  egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak 
fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre és az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó jogszabályokat.

158. §  A miniszter a  nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért való felelőssége 
keretében előkészíti a  társadalombiztosítási nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre, 
a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó jogszabályokat.

159. §  A miniszter a nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében
a) meghatározza a  nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét, illetve annak 

fejlesztési irányait, feladatait,
b) ellátja a  társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos 

feladatokat,
c) előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat.
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15. A technológiai és ipari miniszter feladat- és hatásköre

160. §  A technológiai és ipari miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 1. iparügyekért,
 2. bányászati ügyekért,
 3. belgazdaságért,
 4. energiapolitikáért,
 5. környezetvédelemért,
 6. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
 7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 8. hulladékgazdálkodásért,
 9. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
10. a  körforgásos gazdasághoz és a  hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a  fenntartható fejlődési feladatok 

összehangolásáért,
11. közlekedésért,
12. víziközmű-szolgáltatásért,
13. nemzeti közműszolgáltatásokért,
14. foglalkoztatáspolitikáért,
15. felnőttképzésért,
16. társadalmi párbeszédért
felelős tagja.

161. § (1) A  miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében előkészíti a  műszaki szabályozás tárgykörébe eső 
–  ideértve az  áruk, a  szolgáltatások és az  anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő 
kereskedelmére –, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében
a) előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket,
b) kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,
c) kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket,
d) ellátja

da) az  Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének vonatkozásában az  üvegházhatású gázok 
európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az  emissziókereskedelmi rendszer 
működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

db) az  uniós jogszabályok és a  Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, 
értékesítési bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását,

e) felel a  fenntartható fejlődésre és a  fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak 
végrehajtásáért.

 (3) A miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében – a 115. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel 
a  védelmi fejlesztésekért felelős miniszterrel együttműködve – végrehajtja a  védelmi ipari beruházások 
megvalósításával kapcsolatos feladatokat, és működteti a védelmi ipari feladatok végrehajtásának rendszerét.

 (4) A  miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében összehangolja az  energetikai rendszert érintő, továbbá 
a védelmi ipari állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását.

 (5) A  miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében – a  115.  §-ban foglaltakra tekintettel a  védelmi 
fejlesztésekért felelős miniszterrel együttműködve – működteti a  védelmi ipar beszállítófejlesztési program 
végrehajtásának rendszerét, gondoskodik annak fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a  forráskezelési és 
közvetítői feladatok ellátásáról.

162. §  A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a bányászatra vonatkozó jogszabályokat.

163. §  A miniszter a belgazdaságért való felelőssége keretében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és 
intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.
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160. §  A technológiai és ipari miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 1. iparügyekért,
 2. bányászati ügyekért,
 3. belgazdaságért,
 4. energiapolitikáért,
 5. környezetvédelemért,
 6. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
 7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 8. hulladékgazdálkodásért,
 9. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
10. a  körforgásos gazdasághoz és a  hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a  fenntartható fejlődési feladatok 

összehangolásáért,
11. közlekedésért,
12. víziközmű-szolgáltatásért,
13. nemzeti közműszolgáltatásokért,
14. foglalkoztatáspolitikáért,
15. felnőttképzésért,
16. társadalmi párbeszédért
felelős tagja.

161. § (1) A  miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében előkészíti a  műszaki szabályozás tárgykörébe eső 
–  ideértve az  áruk, a  szolgáltatások és az  anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő 
kereskedelmére –, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében
a) előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket,
b) kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,
c) kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket,
d) ellátja

da) az  Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének vonatkozásában az  üvegházhatású gázok 
európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az  emissziókereskedelmi rendszer 
működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

db) az  uniós jogszabályok és a  Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, 
értékesítési bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását,

e) felel a  fenntartható fejlődésre és a  fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak 
végrehajtásáért.

 (3) A miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében – a 115. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel 
a  védelmi fejlesztésekért felelős miniszterrel együttműködve – végrehajtja a  védelmi ipari beruházások 
megvalósításával kapcsolatos feladatokat, és működteti a védelmi ipari feladatok végrehajtásának rendszerét.

 (4) A  miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében összehangolja az  energetikai rendszert érintő, továbbá 
a védelmi ipari állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását.

 (5) A  miniszter az  iparügyekért való felelőssége keretében – a  115.  §-ban foglaltakra tekintettel a  védelmi 
fejlesztésekért felelős miniszterrel együttműködve – működteti a  védelmi ipar beszállítófejlesztési program 
végrehajtásának rendszerét, gondoskodik annak fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a  forráskezelési és 
közvetítői feladatok ellátásáról.

162. §  A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a bányászatra vonatkozó jogszabályokat.

163. §  A miniszter a belgazdaságért való felelőssége keretében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és 
intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.
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164. § (1) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) a villamosenergia-ellátásra és a földgázellátásra,
b) a távhőszolgáltatásra, a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra,
c) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére,
d) az atomenergia békés célú alkalmazására,
e) a  bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a  megújuló 

energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasználására, valamint 
az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekre,

f ) a klímapolitikára
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter az  energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a  fenntartható gazdasági fejlődés, 
az  energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről – így különösen 
az  energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok 
kidolgozásáról és végrehajtásáról –, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását.

165. § (1) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti
a) a környezet védelmének általános szabályaira,
b) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,
c) az integrált szennyezés-megelőzés és az országhatárokon átterjedő káros környezeti hatások megelőzésére,
d) a környezeti kármentesítésre,
e) a levegő védelmére,
f ) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemre,
g) a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazására
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében
a) rendszeresen elemzi és értékeli a  környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok 

továbbfejlesztésére,
b) figyelemmel kíséri és ösztönzi a  környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek 

és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a  környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és 
víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az  egyes anyagok, termékek és 
technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását,

c) segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést,
d) összehangolja a  környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, 

értékelő- és információs rendszert.

166. §  A miniszter a  körforgásos gazdaságra történő átállásért és a  termékértéklánc-felügyeletért való felelőssége 
keretében
a) a hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül felügyeli a termékértéklánc szereplőinek tevékenységét;
b) támogatja az olyan új technológiákat, amelyek segítik a hulladékhierarchia érvényre jutását.

167. §  A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében 
előkészíti
a) a  termékdíj, visszaváltási rendszer, betétdíj és kiterjesztett gyártói felelősség szabályozására vonatkozó 

jogszabályokat, és felel a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében 
valamennyi feladat ellátásáért, a  termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás 
fejlesztéséért, továbbá a szemléletformálásért,

b) a  díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről.

168. §  A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti
a) a hulladékgazdálkodásra és körforgásos gazdaságra vonatkozó jogszabályokat,
b) a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre, valamint az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására vonatkozó jogszabályokat.
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169. §  A miniszter a hulladékgazdálkodási felügyeleti tevékenysége keretében
a) felel a hulladék mennyiségének csökkentésével, az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért, a hulladékgazdálkodási tevékenységek ellenőrzéséért,
b) meghatározza a  hulladékfelügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát, és összehangolja azok 

munkáját,
c) felügyeli a  hulladékképződés körülményeit, eljárásait, technológiáját, felel a  hulladékgazdálkodás 

minőségellenőrzéséért, és elősegíti a  társadalom környezettudatos életmódját, kialakítja az  állami 
hulladékgazdálkodási termékértéklánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

d) a hulladékgazdálkodási feladatai keretében gondoskodik a kiterjesztett gyártói felelősség érvényre jutásáról, 
hulladékképződés szempontjából ellenőrzi a  termékek előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, 
valamint vizsgálatát,

e) gondoskodik a hulladékminőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről,
f ) kidolgozza a hulladékgazdálkodási ipar stratégiai dokumentumait, segíti a újrahasználatra előkészített vagy 

újrafeldolgozott magyar termékek piacra jutását, ellenőrzéseket rendel el a  feketegazdaság elleni hatékony 
küzdelem érdekében, fellép a  nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a  fogyasztók 
bizalmának növekedését, valamint

g) felügyeli a hulladékgazdálkodási hatóságot.

170. §  A miniszter a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési kormányzati 
feladatok összehangolásáért való felelőssége keretében
a) előkészíti a kormányzati fenntartható fejlődési stratégiát;
b) összehangolja a fenntartható fejlődési célok érvényesülését szolgáló kormányzati stratégiák végrehajtását;
c) képviseli a Kormányt a nemzetközi fenntartható fejlődési szervezetekben.

171. § (1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a közlekedés védelmére és biztonságára,
b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
c) a  gyorsforgalmi utakra és az  utakkal kapcsolatos szabályokra, a  kombinált árufuvarozásra, a  közlekedési 

szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
d) a gépjármű-vezető képzésre,
e) a  közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a  nemzetközi közúti fuvarozást 

végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a  közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekre,

f ) a  közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és 
védelmére

vonatkozó jogszabályokat.
 (2) A  miniszter a  közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a  közlekedési hálózati 

infrastruktúra fejlesztését, így
a) az általa felügyelt szervezetek útján elvégzi a vasúti létesítmények fejlesztésének stratégiai tervezését,
b) javaslatot készít a  Kormány részére a  vasúti fejlesztések nyomvonalára és általános fejlesztési 

követelményeire;
c) ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével kapcsolatos feladatokat;
d) ellátja a  vasúti pályahálózat fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amennyiben azok az  általa felügyelt 

szervezetek kapacitásainak felhasználásával – kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – elvégezhetőek;
e) ellátja az a)–d) pontok finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

 (3) A  miniszter ellátja Magyarország logisztikai rendszerei fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos 
feladatokat.

 (4) A  miniszter a  közlekedésért való felelőssége keretében ellátja a  műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és 
bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat.

172. § (1) A  miniszter a  víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a  víziközmű-szolgáltatás 
közszolgáltatási tevékenységére és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat.
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169. §  A miniszter a hulladékgazdálkodási felügyeleti tevékenysége keretében
a) felel a hulladék mennyiségének csökkentésével, az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért, a hulladékgazdálkodási tevékenységek ellenőrzéséért,
b) meghatározza a  hulladékfelügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát, és összehangolja azok 

munkáját,
c) felügyeli a  hulladékképződés körülményeit, eljárásait, technológiáját, felel a  hulladékgazdálkodás 

minőségellenőrzéséért, és elősegíti a  társadalom környezettudatos életmódját, kialakítja az  állami 
hulladékgazdálkodási termékértéklánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

d) a hulladékgazdálkodási feladatai keretében gondoskodik a kiterjesztett gyártói felelősség érvényre jutásáról, 
hulladékképződés szempontjából ellenőrzi a  termékek előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, 
valamint vizsgálatát,

e) gondoskodik a hulladékminőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről,
f ) kidolgozza a hulladékgazdálkodási ipar stratégiai dokumentumait, segíti a újrahasználatra előkészített vagy 

újrafeldolgozott magyar termékek piacra jutását, ellenőrzéseket rendel el a  feketegazdaság elleni hatékony 
küzdelem érdekében, fellép a  nemkívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a  fogyasztók 
bizalmának növekedését, valamint

g) felügyeli a hulladékgazdálkodási hatóságot.

170. §  A miniszter a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési kormányzati 
feladatok összehangolásáért való felelőssége keretében
a) előkészíti a kormányzati fenntartható fejlődési stratégiát;
b) összehangolja a fenntartható fejlődési célok érvényesülését szolgáló kormányzati stratégiák végrehajtását;
c) képviseli a Kormányt a nemzetközi fenntartható fejlődési szervezetekben.

171. § (1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti
a) a közlekedés védelmére és biztonságára,
b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
c) a  gyorsforgalmi utakra és az  utakkal kapcsolatos szabályokra, a  kombinált árufuvarozásra, a  közlekedési 

szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
d) a gépjármű-vezető képzésre,
e) a  közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a  nemzetközi közúti fuvarozást 

végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a  közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekre,

f ) a  közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és 
védelmére

vonatkozó jogszabályokat.
 (2) A  miniszter a  közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a  közlekedési hálózati 

infrastruktúra fejlesztését, így
a) az általa felügyelt szervezetek útján elvégzi a vasúti létesítmények fejlesztésének stratégiai tervezését,
b) javaslatot készít a  Kormány részére a  vasúti fejlesztések nyomvonalára és általános fejlesztési 

követelményeire;
c) ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével kapcsolatos feladatokat;
d) ellátja a  vasúti pályahálózat fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amennyiben azok az  általa felügyelt 

szervezetek kapacitásainak felhasználásával – kiviteli közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül – elvégezhetőek;
e) ellátja az a)–d) pontok finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

 (3) A  miniszter ellátja Magyarország logisztikai rendszerei fejlesztési irányainak meghatározásával kapcsolatos 
feladatokat.

 (4) A  miniszter a  közlekedésért való felelőssége keretében ellátja a  műszaki és közlekedési örökség megőrzésével és 
bemutatásával kapcsolatos kormányzati feladatokat.

172. § (1) A  miniszter a  víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a  víziközmű-szolgáltatás 
közszolgáltatási tevékenységére és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat.
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 (2) A  miniszter a  víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a  víziközmű-szolgáltatás területén 
a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

173. §  A miniszter a nemzeti közműszolgáltatásokért való felelőssége keretében
a) ellátja a nemzeti közműszolgáltatási rendszer szervezésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
b) gondoskodik a  nemzeti közműszolgáltatási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos stratégiák 

kidolgozásáról és végrehajtásának koordinálásáról,
c) az állami tulajdonú gazdasági társaságok irányításával segíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokhoz és 

a víziközmű-szolgáltatásokhoz kapcsolódó kormányzati célok megvalósítását.

174. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
a) – a  mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az  agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével – 

a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,
b) a  bérpolitika kialakítására, a  munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető 

bérgarancia-támogatásra,
c) – az  alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásának elősegítése tekintetében a  társadalmi felzárkózásért 

felelős miniszterrel együttműködve – a  foglalkoztatás elősegítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és 
a foglalkoztatási rehabilitációt – és az álláskeresők támogatására,

d) a munkaügyi kapcsolatokra,
e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,
f ) a  munkaügyi ellenőrzésre és az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira, 

valamint a foglalkoztatással összefüggő jogszabálysértések szankcionálására
vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A  miniszter a  foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a  közfoglalkoztatás és a  foglalkoztatási 
rehabilitáció kivételével –
a) kidolgozza a  Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint – a  Kormány feladatkörében érintett tagjával 

együttműködve – életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb 
kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,
c) meghatározza a  foglalkoztatáspolitika és az  álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a  foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatások szabályait és irányítja a  munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással 
kapcsolatos feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,

d) programokat dolgoz ki a  munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a  foglalkoztatási 
válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére és – a szociálpolitikáért felelős 
miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére,

e) figyelemmel kíséri a  foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a  munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó 
prognózisokat,

f ) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében
fa) kidolgozza a  kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a  Kormány feladatkörében 

érintett tagjával együttműködve – előterjeszti a  Kormánynak a  költségvetési intézményi szféra 
illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,
fc) koordinálja a  versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel 

kapcsolatos kormányzati feladatokat, és kidolgozza az  érdekegyeztető tárgyalásokon 
a  versenyszféra keresetalakulására és a  kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó 
kormányzati tárgyalási pozíciókat,

g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében
ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,
gb) meghatározza az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító 

szabályokat, ideértve a  munkahelyek, a  munkaeszközök, az  egyéni védőeszközök, 
a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság követelményeit, és

gc) összehangolja az  egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét,
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h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.

175. §  A miniszter a felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokat, és 
működteti a pályakövetési rendszert.

176. §  A miniszter az  iparügyekért, energiapolitikáért, közlekedésért, víziközmű-szolgáltatásért, felnőttképzésért 
való felelőssége keretében – az  informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben – kidolgozza az  ágazati 
infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatokat, valamint szolgáltatási stratégiáját.

177. §  A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében
a) összehangolja – a  makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a  kormányzati szervek 

érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,
b) részt vesz a  gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi 

érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a  Kormány képviseletét a  feladatköréhez tartozó érdekegyeztető 
testületekben, és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri a  munkaügyi kapcsolatok és az  érdekegyeztetés folyamatait, a  munkaügyi viták és 
konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az  érdekegyeztetés és a  társadalmi párbeszéd 
intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,

d) gondoskodik a  civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának 
összehangolásáról.

16. A területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre

178. § (1) A területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. területfejlesztésért,
2. területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
3. közbeszerzésekért,
4. európai uniós források felhasználásáért,
5. az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért
felelős tagja.

 (2) A miniszter tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnökség segíti.

179. § (1) A  miniszter a  területfejlesztésért való felelőssége keretében előkészíti a  területfejlesztésre, a  központi 
államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a  területfejlesztéssel kapcsolatos információs 
rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében
a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,
b) közreműködik az  ország területi folyamatainak alakulásáról és a  területfejlesztési politika érvényesüléséről 

szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,
c) kidolgozza a  területfejlesztési támogatások és a  decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz 

a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,
d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a  területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai 

felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és 

adatszolgáltatási rendszert.

180. § (1) A  miniszter a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a  kedvezményezett 
térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási 
övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében
a) összehangolja az  országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, irányítja azok 

rendszerének kialakítását, működését,
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h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,
i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.

175. §  A miniszter a felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályokat, és 
működteti a pályakövetési rendszert.

176. §  A miniszter az  iparügyekért, energiapolitikáért, közlekedésért, víziközmű-szolgáltatásért, felnőttképzésért 
való felelőssége keretében – az  informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben – kidolgozza az  ágazati 
infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési javaslatokat, valamint szolgáltatási stratégiáját.

177. §  A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében
a) összehangolja – a  makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában – a  kormányzati szervek 

érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,
b) részt vesz a  gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi 

érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a  Kormány képviseletét a  feladatköréhez tartozó érdekegyeztető 
testületekben, és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri a  munkaügyi kapcsolatok és az  érdekegyeztetés folyamatait, a  munkaügyi viták és 
konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az  érdekegyeztetés és a  társadalmi párbeszéd 
intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,

d) gondoskodik a  civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának 
összehangolásáról.

16. A területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre

178. § (1) A területfejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1. területfejlesztésért,
2. területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
3. közbeszerzésekért,
4. európai uniós források felhasználásáért,
5. az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért
felelős tagja.

 (2) A miniszter tevékenységét a Kit. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnökség segíti.

179. § (1) A  miniszter a  területfejlesztésért való felelőssége keretében előkészíti a  területfejlesztésre, a  központi 
államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a  területfejlesztéssel kapcsolatos információs 
rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében
a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,
b) közreműködik az  ország területi folyamatainak alakulásáról és a  területfejlesztési politika érvényesüléséről 

szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,
c) kidolgozza a  területfejlesztési támogatások és a  decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz 

a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,
d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a  területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai 

felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és 

adatszolgáltatási rendszert.

180. § (1) A  miniszter a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a  kedvezményezett 
térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási 
övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

 (2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében
a) összehangolja az  országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, irányítja azok 

rendszerének kialakítását, működését,
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b) összehangolja a  közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást 
gyakorol a területfejlesztés intézményrendszere felett,

c) részt vesz a  nemzetközi területfejlesztési együttműködésekben, az  interregionális és transznacionális 
programok tervezésében, végrehajtásában, valamint az ehhez kapcsolódó intézményrendszer kialakításában,

d) segíti a  terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet, elősegíti a  területi tervek, 
valamint a területi tervek és az ágazati tervek összhangját,

e) elemzi a  térségi fejlesztési folyamatokat, javaslatot tesz a  régiók területi lehatárolására, kidolgozza 
a regionális támogatási térkép koncepcióját.

181. § (1) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.
 (2) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében

a) kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,
b) ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

182. § (1) A miniszter az európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében
a) előkészíti az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását 

szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
b) összehangolja a  központi államigazgatási szervek európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű 

fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a  támogatáspolitikai 
intézkedésekhez,

c) javaslatot tesz az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység 
irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

d) figyelemmel kíséri az  európai uniós források felhasználásához kapcsolódó hazai forrásokat, valamint 
az azokhoz kapcsolódó szabályozási tartalmat,

e) az  agrárpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe utalt jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatok 
kivételével ellátja az  európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel 
összefüggésben – jogszabályban meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz 
kapcsolódó feladatokat,

f ) biztosítja a  fejlesztéspolitikai programok tervezése során azok egymás közötti, valamint a  fejlesztéspolitikai 
programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti összhangot,

g) összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését,
h) tárgyalásokat folytat – a  Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 

feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve – az  Európai Unió intézményeivel az  európai uniós 
források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,

i) biztosítja az  európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a  programokból nyújtott 
támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,

j) gondoskodik a  hazai források és az  európai uniós források tekintetében az  Európai Unió működéséről 
szóló Szerződés 107.  cikk (1)  bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú 
vizsgálatáról,

k) ellátja a források felhasználásával kapcsolatos partnerségi és tájékoztatási feladatokat,
l) ellátja a közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat,
m) ösztönzi a közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívását,
n) működteti a közvetlen európai uniós források önerő és előkészítési költségének támogatási mechanizmusát,
o) ellátja Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (RRF Terv) végrehajtásához kapcsolódó 

tagállami hatósági feladatokat.
 (2) A  miniszter az  európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében az  európai uniós források 

felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszerben folyamatosan figyelemmel 
kíséri az  európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az  európai uniós források 
felhasználását, nyomon követi és értékeli az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai 
programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait, és azokról a Kormányt tájékoztatja.

 (3) A miniszter az európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében
a) a  kohéziós politika tekintetében összehangolja a  2020 utáni európai uniós költségvetéssel kapcsolatos 

tárgyaláshoz kapcsolódó kormányzati feladatokat,
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b) gondoskodik a  2020 utáni európai uniós programozási időszak legmagasabb szintű nemzeti tervezési 
dokumentumának (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról.

183. §  A miniszter az  Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért való 
felelőssége keretében ellátja az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja 
megvalósításának koordinálásával és a jövőbeni Európa Kulturális Fővárosa pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

17. A miniszterek jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése és helyettesítésük rendje

184. §  Jogszabály megjelölésében
a) a miniszterelnök általános helyettese esetében a TNM,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében az MvM,
c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter esetében az MK,
d) az agrárminiszter esetében az AM,
e) a belügyminiszter esetében a BM,
f ) az építési és beruházási miniszter esetében az ÉBM,
g) a gazdaságfejlesztési miniszter estében a GFM,
h) a honvédelmi miniszter esetében a HM,
i) az igazságügyi miniszter esetében az IM,
j) a kultúráért és innovációért felelős miniszter esetében a KIM,
k) a külgazdasági és külügyminiszter esetében a KKM,
l) a pénzügyminiszter esetében a PM,
m) a technológiai és ipari miniszter esetében a TIM,
n) a területfejlesztési miniszter esetében a TFM
rövid megjelölést kell alkalmazni.

185. §  A miniszterek helyettesítése a  Kit. 21.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetekben a  következő rend szerint 
történik:
a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
d) az agrárminisztert a pénzügyminiszter,
e) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,
f ) az építési és beruházási minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
g) a gazdaságfejlesztési minisztert a pénzügyminiszter,
h) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügyminiszter,
i) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
j) a kultúráért és innovációért felelős minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
k) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi miniszter,
l) a pénzügyminisztert a gazdaságfejlesztési miniszter,
m) a technológiai és ipari minisztert a területfejlesztési miniszter,
n) a területfejlesztési minisztert a technológiai és ipari miniszter
helyettesíti.

V. FEJEZET
A KORMÁNY KÉPVISELETE

186. § (1) A  Kormány a  sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2.  § (2)  bekezdése szerinti képviselőjeként azt a  tagját jelöli ki, 
akinek
a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve
b) a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti.
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b) gondoskodik a  2020 utáni európai uniós programozási időszak legmagasabb szintű nemzeti tervezési 
dokumentumának (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról.

183. §  A miniszter az  Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért való 
felelőssége keretében ellátja az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja 
megvalósításának koordinálásával és a jövőbeni Európa Kulturális Fővárosa pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

17. A miniszterek jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése és helyettesítésük rendje

184. §  Jogszabály megjelölésében
a) a miniszterelnök általános helyettese esetében a TNM,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében az MvM,
c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter esetében az MK,
d) az agrárminiszter esetében az AM,
e) a belügyminiszter esetében a BM,
f ) az építési és beruházási miniszter esetében az ÉBM,
g) a gazdaságfejlesztési miniszter estében a GFM,
h) a honvédelmi miniszter esetében a HM,
i) az igazságügyi miniszter esetében az IM,
j) a kultúráért és innovációért felelős miniszter esetében a KIM,
k) a külgazdasági és külügyminiszter esetében a KKM,
l) a pénzügyminiszter esetében a PM,
m) a technológiai és ipari miniszter esetében a TIM,
n) a területfejlesztési miniszter esetében a TFM
rövid megjelölést kell alkalmazni.

185. §  A miniszterek helyettesítése a  Kit. 21.  § (3)  bekezdésében meghatározott esetekben a  következő rend szerint 
történik:
a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
d) az agrárminisztert a pénzügyminiszter,
e) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,
f ) az építési és beruházási minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
g) a gazdaságfejlesztési minisztert a pénzügyminiszter,
h) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügyminiszter,
i) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
j) a kultúráért és innovációért felelős minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
k) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi miniszter,
l) a pénzügyminisztert a gazdaságfejlesztési miniszter,
m) a technológiai és ipari minisztert a területfejlesztési miniszter,
n) a területfejlesztési minisztert a technológiai és ipari miniszter
helyettesíti.

V. FEJEZET
A KORMÁNY KÉPVISELETE

186. § (1) A  Kormány a  sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2.  § (2)  bekezdése szerinti képviselőjeként azt a  tagját jelöli ki, 
akinek
a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve
b) a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 86. szám 3507

 (2) Ha a  sztrájkkövetelés tartalma a  Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a  Kormány (1)  bekezdés 
szerinti tagja a  Kormány nevében képviselendő álláspontot a  Kormány érintett tagjával egyezteti, szükség esetén 
a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásba bevonja.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés alapján a  Kormány képviseletre jogosult tagja nem állapítható meg, a  Kormányt a  sztrájkkal 
kapcsolatos egyeztető eljárásban a társadalmi párbeszédért felelős miniszter képviseli.

VI. FEJEZET

18. Stratégiai és Családügyi Kabinet

187. §  A Stratégiai és Családügyi Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
 1. az aktív Magyarországért,
 2. az anyakönyvi ügyekért,
 3. az áldozatsegítésért,
 4. az általános politikai koordinációért,
 5. a családpolitikáért,
 6. az e-közigazgatásért,
 7. az egészségügyért,
 8. az európai uniós források felhasználásáért,
 9. az európai uniós ügyek koordinációjáért,
10. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
11. a felsőoktatásért,
12. egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
13. a fogyasztóvédelemért,
14. a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
15. a gyermekek és az ifjúság védelméért,
16. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
17. a helyi önkormányzatokért,
18. az igazságügyért,
19. az ingatlan-nyilvántartásért,
20. a kárpótlásért,
21. a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,
22. a kormányzati kommunikációért,
23. a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
24. a közbeszerzésekért,
25. a közigazgatás-fejlesztésért,
26. a közigazgatás-szervezésért,
27. a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
28. a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
29. a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
30. a köznevelésért,
31. a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
32. a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,
33. a kulturális örökség védelméért,
34. a kultúráért,
35. a külpolitikáért,
36. a mozgóképszakmáért,
37. az országmárkáért,
38. a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
39. a sportpolitikáért,
40. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
41. a szociálpolitikáért,
42. a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
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43. a társadalmi felzárkózásért,
44. a társadalmi párbeszédért,
45. a társadalompolitika összehangolásáért,
46. a településfejlesztésért és településrendezésért,
47. a településkép védelméért,
48. a természetvédelemért,
49. a területfejlesztésért,
50. a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
51. a területrendezésért,
52. a térképészetért,
53. a választójogi és népszavazási szabályozásért,
54. a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
55. a vízgazdálkodásért,
56. a víziközmű-szolgáltatásért,
57. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
58. a vízvédelemért
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

19. Gazdasági Kabinet

188. §  A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
 1. az adópolitikáért,
 2. a vidékfejlesztésért,
 3. az agrárpolitikáért,
 4. az audiovizuális politikáért,
 5. az államháztartásért,
 6. az állami beruházásokért,
 7. az állami vagyon felügyeletéért,
 8. az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
 9. a bányászati ügyekért,
10. a belgazdaságért,
11. az egészségbiztosításért,
12. az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
13. az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
14. az elektronikus hírközlésért,
15. az energiapolitikáért,
16. az élelmiszeriparért,
17. az élelmiszerlánc-felügyeletért,
18. az építésgazdaságért,
19. az erdőgazdálkodásért,
20. a felnőttképzésért,
21. a foglalkoztatáspolitikáért,
22. a földügyért,
23. a gazdaságfejlesztésért,
24. a halgazdálkodásért,
25. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
26. a hulladékgazdálkodásért,
27. a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
28. az informatikáért,
29. az iparügyekért,
30. a kereskedelemért,
31. a kormányzati tudománypolitikáért,
32. a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
33. a környezetvédelemért,
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43. a társadalmi felzárkózásért,
44. a társadalmi párbeszédért,
45. a társadalompolitika összehangolásáért,
46. a településfejlesztésért és településrendezésért,
47. a településkép védelméért,
48. a természetvédelemért,
49. a területfejlesztésért,
50. a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
51. a területrendezésért,
52. a térképészetért,
53. a választójogi és népszavazási szabályozásért,
54. a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,
55. a vízgazdálkodásért,
56. a víziközmű-szolgáltatásért,
57. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
58. a vízvédelemért
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

19. Gazdasági Kabinet

188. §  A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
 1. az adópolitikáért,
 2. a vidékfejlesztésért,
 3. az agrárpolitikáért,
 4. az audiovizuális politikáért,
 5. az államháztartásért,
 6. az állami beruházásokért,
 7. az állami vagyon felügyeletéért,
 8. az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
 9. a bányászati ügyekért,
10. a belgazdaságért,
11. az egészségbiztosításért,
12. az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,
13. az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
14. az elektronikus hírközlésért,
15. az energiapolitikáért,
16. az élelmiszeriparért,
17. az élelmiszerlánc-felügyeletért,
18. az építésgazdaságért,
19. az erdőgazdálkodásért,
20. a felnőttképzésért,
21. a foglalkoztatáspolitikáért,
22. a földügyért,
23. a gazdaságfejlesztésért,
24. a halgazdálkodásért,
25. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
26. a hulladékgazdálkodásért,
27. a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
28. az informatikáért,
29. az iparügyekért,
30. a kereskedelemért,
31. a kormányzati tudománypolitikáért,
32. a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
33. a környezetvédelemért,
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34. a közfoglalkoztatásért,
35. a közlekedésért,
36. a külgazdasági ügyekért,
37. a lakáscélú állami támogatásokért,
38. a lakáspolitikáért,
39. a nemzeti közműszolgáltatásokért,
40. a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
41. a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,
42. a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért,
43. a nyugdíjpolitikáért,
44. a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,
45. a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,
46. a postaügyért,
47. a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
48. a szakképzésért,
49. a számviteli szabályozásért,
50. a szerencsejáték szabályozásért,
51. a településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
52. a tudománypolitika koordinációjáért,
53. a turizmusért,
54. az űrkutatásért,
55. a vadgazdálkodásért,
56. a vállalkozásfejlesztésért,
57. a vendéglátásért
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

20. Nemzetpolitikai Kabinet

189. §  A Nemzetpolitikai Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
1. az állampolgársági ügyekért,
2. az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
3. a nemzetiségpolitikáért,
4. a nemzetpolitikáért
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

21. Védelmi Tanács

190. §  A Védelmi Tanács a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen
 1. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
 2. a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 3. a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáért,
 4. a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
 5. a védelmi fejlesztésekért,
 6. a bűncselekmények megelőzéséért,
 7. a büntetés-végrehajtásért,
 8. az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
 9. a határrendészetért,
10. a honvédelemért,
11. az idegenrendészetért és menekültügyért,
12. a katasztrófák elleni védekezésért,
13. a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
14. a közbiztonságért,
15. a közlekedés-rendészetért,
16. a közterület-felügyelet szabályozásáért,
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17. a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
18. a külföldre utazás szabályozásáért,
19. a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
20. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáért,
21. a rendészetért,
22. a szabálysértési szabályozásért,
23. a terrorizmus elleni küzdelemért
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

191. §  A Védelmi Tanács elnöke ügydöntő jogkörrel gyakorolja a Kormány részére a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény 8.  § (8)  bekezdésében, valamint a  honvédelemről és a  rendkívüli intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 62/A. § (6a) bekezdésében meghatározott hatáskört.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Hatályba léptető rendelkezés

192. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. Hatályon kívül helyező rendelkezés

193. §  Hatályát veszti
a) a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet],
b) az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet,
c) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó 

jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 832/2021. (XII. 30.) 
Korm. rendelet.

24. Átmeneti rendelkezés

194. § (1) A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti
a) Technológiai és Ipari Minisztérium a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti Innovációs és Technológiai 
Minisztérium,

b) Kulturális és Innovációs Minisztérium a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti Emberi Erőforrások Minisztériuma

átnevezésével működik tovább.
 (2) Az  (1)  bekezdésben nem említett, a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Honvédelmi Minisztérium,
d) Igazságügyi Minisztérium,
e) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
f ) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
g) Miniszterelnökség,
h) Pénzügyminisztérium
változatlan névvel működik tovább a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 
hatálybalépését követően.
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17. a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
18. a külföldre utazás szabályozásáért,
19. a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
20. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáért,
21. a rendészetért,
22. a szabálysértési szabályozásért,
23. a terrorizmus elleni küzdelemért
való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.

191. §  A Védelmi Tanács elnöke ügydöntő jogkörrel gyakorolja a Kormány részére a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény 8.  § (8)  bekezdésében, valamint a  honvédelemről és a  rendkívüli intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 62/A. § (6a) bekezdésében meghatározott hatáskört.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Hatályba léptető rendelkezés

192. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. Hatályon kívül helyező rendelkezés

193. §  Hatályát veszti
a) a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet],
b) az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet,
c) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó 

jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 832/2021. (XII. 30.) 
Korm. rendelet.

24. Átmeneti rendelkezés

194. § (1) A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti
a) Technológiai és Ipari Minisztérium a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti Innovációs és Technológiai 
Minisztérium,

b) Kulturális és Innovációs Minisztérium a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti Emberi Erőforrások Minisztériuma

átnevezésével működik tovább.
 (2) Az  (1)  bekezdésben nem említett, a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény szerinti
a) Agrárminisztérium,
b) Belügyminisztérium,
c) Honvédelmi Minisztérium,
d) Igazságügyi Minisztérium,
e) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
f ) Miniszterelnöki Kabinetiroda,
g) Miniszterelnökség,
h) Pénzügyminisztérium
változatlan névvel működik tovább a  Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 
hatálybalépését követően.
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 (3) Az  e  rendelet alapján a  miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az  ellátásukhoz kapcsolódó 
egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően – a jogutódlás a Kit. 20. § (5) bekezdése szerint 
történik.

 (4) A (3) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed különösen a következő jogviszonyokra:
a) az átkerülő feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az átkerülő feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,
c) a  (3)  bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, más kormányzati szolgálati 

jogviszonyban állók, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a  munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 
valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk, munkaviszonyuk, valamint munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyuk,

d) a  c)  pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, más kormányzati szolgálati jogviszonyban állókkal, 
munkavállalókkal, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal 
összefüggő funkcionális feladatokat – ideértve különösen az  iratkezelési, személyügyi feladatokat, továbbá 
a  költségvetés tervezésével, az  előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának 
végrehajtásával, a  finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a  pénzügyi, számviteli rend betartásával, 
a  költségvetési szerv működtetésével, a  költségvetési szerv használatában lévő vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatokat – ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói 
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a  kormányzati szolgálati jogviszonyuk és 
munkaviszonyuk.

 (5) A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti felelős tagjának jogutódja a feladatkörében 
érintett miniszter.

195. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor hatályos más kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben a  Kormány tagja 
feladat- és hatáskörét e rendelet szerint kell érteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez

A Kormány tagja által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szervek, valamint területi 
kormányzati igazgatási szervek

 A) Miniszterelnök általános helyettese

 A B

1  A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzetstratégiai Kutatóintézet irányítás

3 Nemzeti Örökség Intézete irányítás
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 B) Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Alkotmányvédelmi Hivatal irányítás

3 Információs Hivatal irányítás

4 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irányítás

5 Nemzeti Információs Központ irányítás

6 Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítás

7 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal irányítás

8 Központi Statisztikai Hivatal felügyelet

9 Nemzeti Koncessziós Iroda irányítás

 C) Miniszterelnökséget vezető miniszter

 A B

1  A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítás

 D) Agrárminiszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányítás

3 Nemzeti Földügyi Központ irányítás

4 Nemzeti park igazgatóságok irányítás

5 Országos Meteorológiai Szolgálat irányítás

 E) Belügyminiszter

 A B

1  A szerv neve A miniszter hatásköre

2
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

3
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá 
tartozó szervek

irányítás

4 Klebelsberg Központ irányítás

5 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő irányítás

6 Nemzeti Népegészségügyi Központ irányítás

7 Nemzeti Védelmi Szolgálat irányítás

8 Oktatási Hivatal irányítás

9 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet irányítás

10 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság irányítás

11 Országos Kórházi Főigazgatóság irányítás

12 Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek irányítás

13 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítás

14 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság irányítás

15 Terrorelhárítási Központ irányítás
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 B) Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Alkotmányvédelmi Hivatal irányítás

3 Információs Hivatal irányítás

4 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irányítás

5 Nemzeti Információs Központ irányítás

6 Nemzeti Kommunikációs Hivatal irányítás

7 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal irányítás

8 Központi Statisztikai Hivatal felügyelet

9 Nemzeti Koncessziós Iroda irányítás

 C) Miniszterelnökséget vezető miniszter

 A B

1  A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítás

 D) Agrárminiszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányítás

3 Nemzeti Földügyi Központ irányítás

4 Nemzeti park igazgatóságok irányítás

5 Országos Meteorológiai Szolgálat irányítás

 E) Belügyminiszter

 A B

1  A szerv neve A miniszter hatásköre

2
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

3
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá 
tartozó szervek

irányítás

4 Klebelsberg Központ irányítás

5 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő irányítás

6 Nemzeti Népegészségügyi Központ irányítás

7 Nemzeti Védelmi Szolgálat irányítás

8 Oktatási Hivatal irányítás

9 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet irányítás

10 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság irányítás

11 Országos Kórházi Főigazgatóság irányítás

12 Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek irányítás

13 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítás

14 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság irányítás

15 Terrorelhárítási Központ irányítás
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 F) Honvédelmi miniszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányítás

 G) Igazságügyi miniszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet  irányítás

 H) Kultúráért és innovációért felelős miniszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felügyelet

3 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányítás

4 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felügyelet

 I) Külgazdasági és külügyminiszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Befektetési Ügynökség irányítás

 J) Pénzügyminiszter

 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság irányítás

3 Magyar Államkincstár irányítás

4 Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítás

 K) Technológiai és ipari miniszter
 A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre

2 Nemzeti Akkreditáló Hatóság irányítás
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A Kormány 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím és az 1. melléklet, az 5. alcím és a 2. melléklet, valamint a 11. alcím és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és a 3. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és a  8. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 75. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában 
és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében az  „az e-közigazgatásért” szövegrész helyébe az  „a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásért” szöveg lép.

2. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai 
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 2.  pontjában az „a gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért” 

szöveg,
b) 3. pontjában az „a közlekedésért felelős miniszter és az energiapolitikáért” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért” szöveg,
c) 4.  pontjában az  „egészségügyért felelős miniszter, a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, 

az oktatásért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe az „európai uniós források 
felhasználásáért” szöveg,

d) 5. pontjában az „az agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „a vidékfejlesztésért” szöveg,
e) 6. pontjában az „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szövegrész helyébe az „az európai uniós források 

felhasználásáért” szöveg,
f ) 8. pontjában az „a közlekedésért felelős miniszter és az energiapolitikáért” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért” szöveg
lép.
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A Kormány 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelete
a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím és az 1. melléklet, az 5. alcím és a 2. melléklet, valamint a 11. alcím és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és a 3. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és a  8. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 75. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában 
és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 
318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében az  „az e-közigazgatásért” szövegrész helyébe az  „a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásért” szöveg lép.

2. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai 
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 2.  pontjában az „a gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe az „az európai uniós források felhasználásáért” 

szöveg,
b) 3. pontjában az „a közlekedésért felelős miniszter és az energiapolitikáért” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért” szöveg,
c) 4.  pontjában az  „egészségügyért felelős miniszter, a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, 

az oktatásért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe az „európai uniós források 
felhasználásáért” szöveg,

d) 5. pontjában az „az agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „a vidékfejlesztésért” szöveg,
e) 6. pontjában az „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szövegrész helyébe az „az európai uniós források 

felhasználásáért” szöveg,
f ) 8. pontjában az „a közlekedésért felelős miniszter és az energiapolitikáért” szövegrész helyébe az „az európai 

uniós források felhasználásáért” szöveg
lép.
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3. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló  
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § b) pontjában, 7/B. § (1) bekezdésében az „az e-közigazgatásért felelős minisztert” 

szövegrész helyébe az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „az e-közigazgatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

az „a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter” szöveg,
c) 6.  § (1)  bekezdésében a „XIV. Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda” 

szöveg,
d) 7. § (1) bekezdésében az „az e-közigazgatásért felelős minisztert” szövegrészek helyébe az „a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásért felelős minisztert” szöveg
lép.

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

5. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3.  melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép.

 (2) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/A.  § b)  pontjában a „C oszlopában” szövegrész helyébe a „D oszlopában” 
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/A. § a) pontjában a „miniszter által vezetett” szövegrész.

6. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2015. (IX. 21.) 
Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Miniszterelnöki Programiroda államtitkárának közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján 
legfeljebb tíz darab, személyes vagy – tételes menetlevél vezetése mellett – feladatorientált használatra is kiadható, 
állandó használatú gépjárművet biztosít.”

 (2) A 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Miniszterelnöki Iroda államtitkárának közvetlenül a  KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján 
legfeljebb öt darab, személyes vagy – tételes menetlevél vezetése mellett – feladatorientált használatra is kiadható, 
állandó használatú gépjárművet biztosít.”

 (3) A 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

a) 1.  § 1.  pontjában a  „miniszter,” szövegrész helyébe a  „miniszter, a  miniszterelnök politikai igazgatója 
(a továbbiakban: politikai igazgató),” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „miniszter és az államtitkár” szövegrész helyébe a „miniszter, a politikai igazgató és 
az államtitkár” szöveg,

c) 5/A. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében 
és 11.  § (5)  bekezdésében a „miniszter, az  államtitkár” szövegrész helyébe a „miniszter, a  politikai igazgató, 
az államtitkár” szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter, a politikai igazgató” szöveg,
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e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „államtitkár és közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe az „a politikai 
igazgató, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár” szöveg,

f ) 9. § (1) bekezdésében a „minisztériumonként” szövegrész helyébe a „miniszterenként” szöveg,
g) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter és a politikai igazgató” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14–16. §-a.

7. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 
eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 
szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 4.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Védelmi Tanács egyetértése esetén a  mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a  mentesítési 
kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a  kormányzati stratégiák 
kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése 
szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet 
a  Tanács – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva továbbítja a  kormányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért felelős miniszternek.”

 (2) A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter – a  Tanács döntésbe foglalt 
véleményével együtt – a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.”

 (3) A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzetbiztonsági Kabinetnek (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
b) 3. § (3a) és (4) bekezdésében a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „Kabinet” szövegrészek helyébe a „Tanács” szöveg,
d) 5. §-ában a „Kabinet-döntések” szövegrész helyébe a „Tanács-döntések” szöveg,
e) 5. §-ában a „Kabinet-döntésekről” szövegrész helyébe a „Tanács-döntésekről” szöveg
lép.

8. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések 
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló  
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az  alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére 
vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2016. (VII. 29.) 
Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Védelmi Tanács egyetértése esetén a  mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a  mentesítési 
kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a  kormányzati stratégiák 
kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése 
szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet 
a  Tanács – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva továbbítja a  kormányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért felelős miniszternek.”

 (2) A 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter – a  Tanács döntésbe foglalt 
véleményével együtt – a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.”

 (3) A 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzetbiztonsági Kabinetnek (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
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e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában az „államtitkár és közigazgatási államtitkár” szövegrész helyébe az „a politikai 
igazgató, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár” szöveg,

f ) 9. § (1) bekezdésében a „minisztériumonként” szövegrész helyébe a „miniszterenként” szöveg,
g) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter és a politikai igazgató” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14–16. §-a.

7. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 
eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 
szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 4.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Védelmi Tanács egyetértése esetén a  mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a  mentesítési 
kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a  kormányzati stratégiák 
kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése 
szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet 
a  Tanács – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva továbbítja a  kormányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért felelős miniszternek.”

 (2) A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter – a  Tanács döntésbe foglalt 
véleményével együtt – a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.”

 (3) A 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzetbiztonsági Kabinetnek (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
b) 3. § (3a) és (4) bekezdésében a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „Kabinet” szövegrészek helyébe a „Tanács” szöveg,
d) 5. §-ában a „Kabinet-döntések” szövegrész helyébe a „Tanács-döntések” szöveg,
e) 5. §-ában a „Kabinet-döntésekről” szövegrész helyébe a „Tanács-döntésekről” szöveg
lép.

8. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések 
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló  
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az  alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére 
vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2016. (VII. 29.) 
Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Védelmi Tanács egyetértése esetén a  mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a  mentesítési 
kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a  kormányzati stratégiák 
kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése 
szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet 
a  Tanács – egyet nem értése esetén – véleményével ellátva továbbítja a  kormányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért felelős miniszternek.”

 (2) A 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter – a  Tanács döntésbe foglalt 
véleményével együtt – a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.”

 (3) A 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „Nemzetbiztonsági Kabinetnek (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
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b) 3. § (3) és (4) bekezdésében a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „Kabinet” szövegrészek helyébe a „Tanács” szöveg,
d) 5. §-ában a „Kabinet döntéseinek” szövegrész helyébe a „Tanács-döntések” szöveg,
e) 5. §-ában a „Kabinet döntéseiről” szövegrész helyébe a „Tanács-döntésekről” szöveg
lép.

9. A központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének 
változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  A központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a  vezető személyének változása esetén 
lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „a központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 

az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 34.  § (4)  bekezdése 
vagy 35.  § (5)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) 20. § (5) bekezdése” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „a feladat Ksztv. 34. § (4) bekezdése vagy 35. § (5) bekezdése” szövegrész 
helyébe a „feladata a Kit. 20. § (5) bekezdése” szöveg,

c) 6.  § b)  pontjában a „Ksztv. 34.  § (4)  bekezdése vagy 35.  § (5)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Kit. 20.  § 
(5) bekezdése” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „tárca nélküli” szövegrész helyébe a „minisztériumot nem vezető” szöveg, 
a „Ksztv. 35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Kit. 20. § (5) bekezdés b) pontja” szöveg

lép.

10. A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A  központi beszerző szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének 
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet]
a) 1.  § (7)  bekezdésében, 2. alcím címében, 2.  § nyitó szövegrészében, 3.  § (6) és (7)  bekezdésében, 

5.  § (4)  bekezdésében, 7.  § (4), (6) és (7)  bekezdésében, 8.  § (13) és (14)  bekezdésében, 9.  § (2)–(5), 
(12) és (13) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,

b) 3.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabineten” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácson” 
szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 9. § (6) és (7) bekezdésében, 11. § (15) és (17) bekezdésében 
a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrészek helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,

d) 3. § (5) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinetnek” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsnak” szöveg,
e) 4. § (1b) bekezdésében, 7. § (8) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinetet” szövegrész helyébe a „Védelmi 

Tanácsot” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. §-a.

11. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 1.  melléklete 
helyébe a 4. melléklet lép.

 (2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 23. §-ában a „C oszlopában” szövegrész helyébe a „D oszlopában” szöveg lép.
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12. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése

  A B C D E F

1. Operatív program Prioritás Intézkedés

A Kormány európai 

uniós források 

felhasználásával 

kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok 

ellátására kijelölt tagja 

által vezetett vagy 

tevékenységének 

segítésére kijelölt 

minisztérium

A Kormány európai 

uniós források 

felhasználásával 

kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok 

ellátására kijelölt 

tagja

Közreműködő 

szervezet

2. Államreform Operatív Program
Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Miniszterelnöki 
Kabinetirodát 
vezető miniszter

–

3. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Miniszterelnöki 
Kabinetirodát 
vezető miniszter

–

4. Gazdaságfejlesztési Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

5. Környezet és Energia Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

6. Közlekedés Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

7.

Dél-alföldi Operatív 
Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Miniszterelnökség

területfejlesztési 
miniszter

kincstár
8. Turisztikai célú fejlesztések

9. Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

10. Humán-infrastruktúra fejlesztések

11. Térségfejlesztési akciók

12.

Dél-dunántúli 
Operatív Program

A városi térségek fejlesztésére alapozott 
versenyképes gazdaság megteremtése

Miniszterelnökség kincstár

13. A turisztikai potenciál erősítése a régióban

14. Humán közszolgáltatások fejlesztése

15. Integrált városfejlesztési akciók támogatása

16.
Az elérhetőség javítása és 
környezetfejlesztés
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12. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése

  A B C D E F

1. Operatív program Prioritás Intézkedés

A Kormány európai 

uniós források 

felhasználásával 

kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok 

ellátására kijelölt tagja 

által vezetett vagy 

tevékenységének 

segítésére kijelölt 

minisztérium

A Kormány európai 

uniós források 

felhasználásával 

kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok 

ellátására kijelölt 

tagja

Közreműködő 

szervezet

2. Államreform Operatív Program
Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Miniszterelnöki 
Kabinetirodát 
vezető miniszter

–

3. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Miniszterelnöki 
Kabinetirodát 
vezető miniszter

–

4. Gazdaságfejlesztési Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

5. Környezet és Energia Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

6. Közlekedés Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

7.

Dél-alföldi Operatív 
Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Miniszterelnökség

területfejlesztési 
miniszter

kincstár
8. Turisztikai célú fejlesztések

9. Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

10. Humán-infrastruktúra fejlesztések

11. Térségfejlesztési akciók

12.

Dél-dunántúli 
Operatív Program

A városi térségek fejlesztésére alapozott 
versenyképes gazdaság megteremtése

Miniszterelnökség kincstár

13. A turisztikai potenciál erősítése a régióban

14. Humán közszolgáltatások fejlesztése

15. Integrált városfejlesztési akciók támogatása

16.
Az elérhetőség javítása és 
környezetfejlesztés
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17.

Észak-alföldi 
Operatív Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Miniszterelnökség kincstár

18. Turisztikai célú fejlesztés

19. Közlekedési feltételek javítása

20. Humán infrastruktúra fejlesztése

21. Város- és térségfejlesztés

22.

Észak-magyarországi 
Operatív Program

Versenyképes helyi gazdaság 
megteremtése

Miniszterelnökség kincstár
23. A turisztikai potenciál erősítése

24. Településfejlesztés

25. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

26. Térségi közlekedés fejlesztése

27.

Közép-dunántúli 
Operatív Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Miniszterelnökség kincstár

28. Regionális turizmusfejlesztés

29. Fenntartható településfejlesztés

30.
Helyi és térségi környezetvédelmi és 
közlekedési infrastruktúra fejlesztés

31. Humán-infrastruktúra fejlesztés

32.

Nyugat- 
dunántúli  
Operatív  
Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Miniszterelnökség kincstár

33.
Turizmusfejlesztés – Pannon örökség 
megújítása

34. Városfejlesztés

35.
Környezetvédelmi és közlekedési 
infrastruktúra

36.
Helyi és térségi közszolgáltatások 
fejlesztése

37.

Közép- 
magyarországi  
Operatív  
Program

A tudásalapú 
gazdaság 
innováció- és 
vállalkozásorientált 
fejlesztése

Összes intézkedés, 
kivéve Helyi 
gazdaságfejlesztés, 
KKV-k pénzügyi 
eszközökhöz való 
hozzáférésének 
fejlesztése

Miniszterelnökség kincstár

38.
Helyi 
gazdaságfejlesztés

39.

A versenyképesség 
keretfeltételeinek 
fejlesztése

A régión belüli 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése

40.

A közösségi 
közlekedés 
működési 
feltételeinek 
fejlesztése

41.

Az alternatív, 
környezetkímélő 
közlekedési módok 
térnyerésének 
támogatása

42.
A régió vonzerejének fenntartható 
fejlesztése
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43.

A humán 
közszolgáltatások 
intézményrendsze- 
rének fejlesztése

A munkaerő-piaci 
részvételt támogató 
infrastruktúra 
fejlesztése

44.

A felsőoktatási 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése

45.

Az egészségügyi 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése

46.

 

A társadalmi 
befogadást 
támogató 
infrastruktúra 
fejlesztése

 

47.

A lakosságközeli 
szociális 
szolgáltatási 
infrastruktúra 
fejlesztése

48.

A közoktatási 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése

49.

Elektronikus helyi 
közigazgatási 
infrastruktúra 
fejlesztése

50. Városi és települési területek megújítása

51. Társadalmi Megújulás Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

52. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

53. Végrehajtás Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

”
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43.

A humán 
közszolgáltatások 
intézményrendsze- 
rének fejlesztése

A munkaerő-piaci 
részvételt támogató 
infrastruktúra 
fejlesztése

44.

A felsőoktatási 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése

45.

Az egészségügyi 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése

46.

 

A társadalmi 
befogadást 
támogató 
infrastruktúra 
fejlesztése

 

47.

A lakosságközeli 
szociális 
szolgáltatási 
infrastruktúra 
fejlesztése

48.

A közoktatási 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése

49.

Elektronikus helyi 
közigazgatási 
infrastruktúra 
fejlesztése

50. Városi és települési területek megújítása

51. Társadalmi Megújulás Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

52. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

53. Végrehajtás Operatív Program Miniszterelnökség
területfejlesztési 
miniszter

–

”
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2. melléklet a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése

  A B C D

1. Program

A Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 

által vezetett vagy tevékenységének 

segítésére kijelölt minisztérium

A Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja

Közreműködő 

szervezet

2.
Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter –

3.
Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter –

4.
Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter –

5.
Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter –

6.
Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés 
Operatív Program

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetirodát 

vezető miniszter
–

7.
Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program

Agrárminisztérium agrárminiszter kincstár

8.
Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter –

9.
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter kincstár

10.
Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív 
Program

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter kincstár

11. Vidékfejlesztési Program Agrárminisztérium agrárminiszter –

12.
Európai Unió Szolidaritási 
Alapja

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter –

”
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3. melléklet a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Állami vezetőket megillető juttatások

A B C D E

1. Juttatások Miniszter
Államtitkár, közigazgatási 

államtitkár
Politikai igazgató Helyettes államtitkár

2.
1. Hivatali lakás 
használata

engedély alapján 
jogosult

engedély alapján 
jogosult

engedély alapján 
jogosult

nem jogosult

3.
2. Kiemelt 
egészségügyi ellátás

jogosult jogosult jogosult nem jogosult

4.
3. Személygépjárművel 
kapcsolatos juttatások

   

5.
a) személyes 
gépjárműhasználat

jogosult (hivatalos és 
magáncélra is)

jogosult (hivatalos és 
magáncélra is)

jogosult (hivatalos és 
magáncélra is)

engedély alapján 
jogosult 
(hivatalos és 
magáncélra is)

6. b) költségátalány – – –
engedély alapján 
jogosult

7. c) üzemanyagkártya jogosult jogosult jogosult
engedély alapján 
jogosult

8. d) személygépjármű
miniszteri használat 
céljára beszerzett 
személygépjármű

egy darab felső-közép 
8. kategóriájú, 
államtitkári 
felszereltségű 
személygépjármű

egy darab felső-közép 
8. kategóriájú, 
államtitkári 
felszereltségű 
személygépjármű

egy darab legfeljebb 
felső-közép  
8. kategóriájú, 
helyettes államtitkári 
felszereltségű 
személygépjármű

9.

e) minisztérium, 
a Miniszterelnöki 
Kormányiroda vagy 
a KEF állományából 
gépjárművezető 
biztosítása

jogosult jogosult jogosult nem jogosult

10.
4. Utazással 
kapcsolatos juttatások

   

11.
a) repülőgép 
komfortfokozata

I. osztály 
(First Class, Prémium 
First Class)

turista osztály  
(Turista, Prémium 
Turista) azzal, hogy 
a négy óra repülési 
időt meghaladó 
járatoknál magasabb 
komfortosztálynak 
megfelelő árú 
repülőjegy 
vásárolható 

I. osztály 
(First Class, Prémium 
First Class)

turista osztály 
(Turista, Prémium 
Turista)

12.
b) repülőtéri 
kormányváró 
helyiségek használata

hivatalos és 
magáncélra

hivatalos célra hivatalos célra hivatalos célra
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3. melléklet a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Állami vezetőket megillető juttatások

A B C D E

1. Juttatások Miniszter
Államtitkár, közigazgatási 

államtitkár
Politikai igazgató Helyettes államtitkár

2.
1. Hivatali lakás 
használata

engedély alapján 
jogosult

engedély alapján 
jogosult

engedély alapján 
jogosult

nem jogosult

3.
2. Kiemelt 
egészségügyi ellátás

jogosult jogosult jogosult nem jogosult

4.
3. Személygépjárművel 
kapcsolatos juttatások

   

5.
a) személyes 
gépjárműhasználat

jogosult (hivatalos és 
magáncélra is)

jogosult (hivatalos és 
magáncélra is)

jogosult (hivatalos és 
magáncélra is)

engedély alapján 
jogosult 
(hivatalos és 
magáncélra is)

6. b) költségátalány – – –
engedély alapján 
jogosult

7. c) üzemanyagkártya jogosult jogosult jogosult
engedély alapján 
jogosult

8. d) személygépjármű
miniszteri használat 
céljára beszerzett 
személygépjármű

egy darab felső-közép 
8. kategóriájú, 
államtitkári 
felszereltségű 
személygépjármű

egy darab felső-közép 
8. kategóriájú, 
államtitkári 
felszereltségű 
személygépjármű

egy darab legfeljebb 
felső-közép  
8. kategóriájú, 
helyettes államtitkári 
felszereltségű 
személygépjármű

9.

e) minisztérium, 
a Miniszterelnöki 
Kormányiroda vagy 
a KEF állományából 
gépjárművezető 
biztosítása

jogosult jogosult jogosult nem jogosult

10.
4. Utazással 
kapcsolatos juttatások

   

11.
a) repülőgép 
komfortfokozata

I. osztály 
(First Class, Prémium 
First Class)

turista osztály  
(Turista, Prémium 
Turista) azzal, hogy 
a négy óra repülési 
időt meghaladó 
járatoknál magasabb 
komfortosztálynak 
megfelelő árú 
repülőjegy 
vásárolható 

I. osztály 
(First Class, Prémium 
First Class)

turista osztály 
(Turista, Prémium 
Turista)

12.
b) repülőtéri 
kormányváró 
helyiségek használata

hivatalos és 
magáncélra

hivatalos célra hivatalos célra hivatalos célra
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13.
c) vonat 
komfortfokozata

I. osztály I. osztály I. osztály I. osztály

14.
5. Külföldön 
tartózkodással 
kapcsolatos juttatások

   

15. a) költségtérítés jogosult jogosult jogosult jogosult

16. b) napidíj
kormányrendelet 
alapján jogosult

kormányrendelet 
alapján 
jogosult

kormányrendelet 
alapján 
jogosult

kormányrendelet 
alapján 
jogosult

17. c) szálláskategória bármilyen
kiküldő szerv 
vezetőjének belső 
szabályzata szerint

bármilyen
kiküldő szerv 
vezetőjének belső 
szabályzata szerint

18.
6. Számítástechnikai 
eszközök és 
rádiótelefon használata

jogosult jogosult jogosult jogosult

”

4. melléklet a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez

Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelölése

  A B C D

1. Program

A Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 

által vezetett vagy tevékenységének 

segítésére kijelölt minisztérium

A Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos  

irányító hatósági feladatok  

ellátására kijelölt tagja

Közreműködő 

szervezet

2.
Digitális Megújulás Operatív 
Program Plusz

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetirodát 
vezető miniszter

 

3.
Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program Plusz

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter  

4.
Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program Plusz

Agrárminisztérium agrárminiszter kincstár

5.
Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program Plusz

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter  

6.
Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 
Plusz

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter  

7.
Végrehajtás Operatív Program 
Plusz

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter  

8.
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter kincstár

9.
Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program Plusz

Miniszterelnökség területfejlesztési miniszter  

10.
Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap Plusz

Belügyminisztérium belügyminiszter  

11.
Határigazgatási és 
Vízumpolitikai Eszköz Plusz

Belügyminisztérium belügyminiszter  
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12. Belső Biztonsági Alap Plusz Belügyminisztérium belügyminiszter  

13. Európai Unió Szolidaritási Alapja

az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának létrehozásáról szóló, 
2002. november 11-i  
2012/2002/EK tanácsi rendelet  
2. cikk (1) bekezdés  
a) pontja vonatkozásában  
a Belügyminisztérium,  
a 2. cikk (1) bekezdés  
b) pontja vonatkozásában  
a Miniszterelnökség

az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának létrehozásáról szóló, 
2002. november 11-i  
2012/2002/EK tanácsi rendelet  
2. cikk (1) bekezdés  
a) pontja vonatkozásában  
a belügyminiszter,  
a 2. cikk (1) bekezdés  
b) pontja vonatkozásában  
a területfejlesztési miniszter

”
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12. Belső Biztonsági Alap Plusz Belügyminisztérium belügyminiszter  

13. Európai Unió Szolidaritási Alapja

az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának létrehozásáról szóló, 
2002. november 11-i  
2012/2002/EK tanácsi rendelet  
2. cikk (1) bekezdés  
a) pontja vonatkozásában  
a Belügyminisztérium,  
a 2. cikk (1) bekezdés  
b) pontja vonatkozásában  
a Miniszterelnökség

az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának létrehozásáról szóló, 
2002. november 11-i  
2012/2002/EK tanácsi rendelet  
2. cikk (1) bekezdés  
a) pontja vonatkozásában  
a belügyminiszter,  
a 2. cikk (1) bekezdés  
b) pontja vonatkozásában  
a területfejlesztési miniszter

”
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A Kormány 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) 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.  § (1) és 
(2) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról 
szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (1a) és 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik.
(1b) Az (1a) bekezdéstől eltérően hatósági áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi 
rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, és a külpolitikáért felelős 
miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a hatósági ár mértékét 
ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.”

2. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kizárólag az  (1)  bekezdés szerinti kútfejen szolgálható ki üzemanyag az  (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott gépjármű részére.

3. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) Az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az  1.  § (1a) és (1b)  bekezdésben 
meghatározott szabály érvényesítése érdekében, amennyiben a  gépjármű honossága kétséget kizáróan nem 
állapítható meg, felhívja a vásárlót a gépjármű honosságának okirattal történő hitelt érdemlő igazolására.
(2) Ha a  gépjármű honossága okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az  üzemanyag csak nem hatósági áron 
értékesíthető.”

4. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B.  § (1) Az  üzemanyag hatósági áras egységárát az  üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas 
helyen (oszlopon vagy táblán) fel kell tüntetni, olyan magasságban és méretben, hogy az a közlekedési útvonalról 
jól olvasható legyen.
(2) Az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a  kútoszlop környezetében, 
az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység bejáratánál, valamint a pénztárnál a vásárló magyar és 
angol nyelven jól látható módon tájékoztatást kapjon arról, hogy
a) a magyar és az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott 
használt megnevezéssel hatósági áron vásárolhat;
b) a  nem magyar és nem az  1.  § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az  (1)  bekezdés szerinti 
terméket az  ott használt megnevezéssel nem hatósági (piaci) áron vásárolhat, amely megegyezik a  kútoszlop 
kijelzőjén alkalmazott árral.
(3) A kútoszlop kijelzőjén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a nem hatósági árat alkalmazza.”

5. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy az  1.  § (1b) bekezdés szerinti országok listáját 
rendeletben állapítsa meg.”

6. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) E  rendeletnek a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi  
CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2022. (V. 26.) 
Korm. rendelettel megállapított 1.  § (1a) és (1b)  bekezdését nem kell alkalmazni, ha az  üzemanyag értékesítője 
a nem hatósági áron való értékesítést technikai okból kifolyólag nem tudja biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti technikai akadály elhárultáig az 1/B. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”

7. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében az  „a 7,5 tonnát” szövegrész helyébe „a magyar 
okmányokkal rendelkező, 7,5 tonnát” szöveg lép.
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8. § (1) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja.
 (2) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelete
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól

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 állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a HM Elektronikai, Logisztikai 
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a  tulajdonosi jogokat a  honvédelemért felelős 
miniszter gyakorolja.

2. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. § (3) bekezdésétől eltérően a Városliget 
Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében az  államot megillető társasági részesedés 
felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a kultúráért felelős miniszter gyakorolja.

3. §  A Hungary Helps Programról szóló 2018.  évi CXX.  évi törvény 4.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  Hungary Helps 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a  tulajdonosi jogokat az  üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter gyakorolja.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében a  postai szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvény 78.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. § és az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fertőző betegség meghatározása

1. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzésnek 
a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedés (a továbbiakban: fertőző betegség) minősül.
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 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 – annak 10. §-a kivételével –,

 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 – annak 3. §-a kivételével –,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

 6. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

 8. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

 9. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

10. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

11. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

12. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

13. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

14. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

15. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

16. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

17. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

18. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

19. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 
– annak 8. §-a kivételével –,

20. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

21. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

22. 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 – annak 11. §-a kivételével –,

23. 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 – annak 3. §-a kivételével –,

24. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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8. § (1) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja.
 (2) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelete
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól

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 állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a HM Elektronikai, Logisztikai 
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a  tulajdonosi jogokat a  honvédelemért felelős 
miniszter gyakorolja.

2. §  A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. § (3) bekezdésétől eltérően a Városliget 
Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében az  államot megillető társasági részesedés 
felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a kultúráért felelős miniszter gyakorolja.

3. §  A Hungary Helps Programról szóló 2018.  évi CXX.  évi törvény 4.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  Hungary Helps 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a  tulajdonosi jogokat az  üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter gyakorolja.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 188/2022. (V. 26.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § tekintetében a  postai szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvény 78.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. § és az 1. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fertőző betegség meghatározása

1. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 74/C. § (1) bekezdése szerinti fertőzésnek 
a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedés (a továbbiakban: fertőző betegség) minősül.
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9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (2) A 12. § az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napján lép hatályba.
 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az  európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

10. §  Ez a  rendelet a  Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtását szolgálja.

11. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §  Hatályát veszti
a) az 1–7. § és a 10. §,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  

86/2019.  (IV. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet 62. pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelethez

   A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 5. melléklete a következő 62. ponttal egészül ki:
„62. A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, 
tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és 
elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós 
digitális Covid-igazolvány kiállítása”

A Kormány 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelete
egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során 
kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti 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  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. május 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,
 1. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
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 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 – annak 10. §-a kivételével –,

 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 – annak 3. §-a kivételével –,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

 6. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

 8. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

 9. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

10. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

11. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

12. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

13. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

14. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

15. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

16. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

17. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

18. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

19. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 
– annak 8. §-a kivételével –,

20. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

21. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

22. 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 – annak 11. §-a kivételével –,

23. 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 – annak 3. §-a kivételével –,

24. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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 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 – annak 10. §-a kivételével –,

 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 – annak 3. §-a kivételével –,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

 6. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

 8. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

 9. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

10. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

11. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

12. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

13. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

14. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

15. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

16. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

17. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

18. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

19. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 
– annak 8. §-a kivételével –,

20. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

21. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

22. 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 – annak 11. §-a kivételével –,

23. 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 – annak 3. §-a kivételével –,

24. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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26. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

28. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

29. 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 – annak 13. §-a kivételével –,

30. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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 – annak 7.  §-a 
kivételével –,

31. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

32. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

33. 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 
– annak 5. §-a kivételével –,

34. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

35. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –

a 2022. május 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (3) 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
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon 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 veszélyhelyzetet is érteni kell.

2. §  A 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 26. §-a.

3. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 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 – annak 10. §-a kivételével –,

 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 – annak 3. §-a kivételével –,

 4. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 5. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

 6. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

 7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

 8. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

 9. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

10. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

11. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 
781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

12. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

13. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 10. §-a kivételével –,

14. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 
szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

15. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

16. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet – annak 6. §-a kivételével –,

17. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.) 
Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

18. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet – annak 3. §-a kivételével –,

19. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 
– annak 8. §-a kivételével –,

20. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

21. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

22. 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 – annak 11. §-a kivételével –,

23. 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 – annak 3. §-a kivételével –,

24. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

25. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,
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26. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

28. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

29. 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 – annak 13. §-a kivételével –,

30. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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 – annak 7.  §-a 
kivételével –,

31. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

32. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

33. 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 
– annak 5. §-a kivételével –,

34. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

35. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –

a 2022. május 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (3) 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
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon 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 veszélyhelyzetet is érteni kell.

2. §  A 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 26. §-a.

3. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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26. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet – annak 4. §-a kivételével –,

27. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet – annak 11. §-a kivételével –,

28. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 
– annak 3. §-a kivételével –,

29. 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 – annak 13. §-a kivételével –,

30. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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 – annak 7.  §-a 
kivételével –,

31. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet – annak 5. §-a kivételével –,

32. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

33. 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 
– annak 5. §-a kivételével –,

34. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 7. §-a kivételével –,

35. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet – annak 9. §-a kivételével –,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet – annak 8. §-a kivételével –

a 2022. május 31-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.
 (3) 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
szerinti veszélyhelyzetet említ, azon 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 veszélyhelyzetet is érteni kell.

2. §  A 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható a  veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 26. §-a.

3. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez

A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó azon költségvetési 
szervek, amelyek foglalkoztatottjai nem vonhatóak megbízhatósági vizsgálat alá

  1.  Nemzetstratégiai Kutatóintézet
  2.  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
  3.  Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
  4.  Nemzeti Örökség Intézete
  5.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
  6.  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
  7.  VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
  8.  Magyarságkutató Intézet
  9.  Hagyományok Háza
10.  Országos Idegennyelvű Könyvtár
11.  múzeumok
12.  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
13.  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a felsőoktatási intézmények

A Kormány 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási 
szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 19. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 23.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24.  § b)  pontja tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés 
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h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. § és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) és m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. §  E rendelet alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b) 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.

2. Hatály

2. §  Ez a  rendelet a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen 
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

3. §  Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,
b) 5/C. § (1) és (2) bekezdésében,
c) 18. § (13) bekezdésében,
d) 19. § (4) bekezdésében,
e) 20. § (1) bekezdésében,
f ) 21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,
g) 21/A. § (1) és (4) bekezdésében,
h) 21/C. § (2)–(5) bekezdésében,
i) 24. § (5) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

4. §  Ha a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében,
b) 8. § (9) bekezdésében,
c) 9. §-ában
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

5. § (1) Ha az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet]
a) 4. § (1a) bekezdésében,
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h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. § és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) és m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. §  E rendelet alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b) 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.

2. Hatály

2. §  Ez a  rendelet a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen 
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

3. §  Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,
b) 5/C. § (1) és (2) bekezdésében,
c) 18. § (13) bekezdésében,
d) 19. § (4) bekezdésében,
e) 20. § (1) bekezdésében,
f ) 21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,
g) 21/A. § (1) és (4) bekezdésében,
h) 21/C. § (2)–(5) bekezdésében,
i) 24. § (5) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

4. §  Ha a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében,
b) 8. § (9) bekezdésében,
c) 9. §-ában
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

5. § (1) Ha az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet]
a) 4. § (1a) bekezdésében,
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b) 11. §-ában,
c) 12. § (3) bekezdésében,
d) 13. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglaltaktól eltérően a  biztosítási 
jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti 
biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 90 napot a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek 
kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § 
(1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet 
ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül 
a szünetelés véget ér.

 (4) Ha a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában szereplő okirat kiállításától 
számított 30 napos időtartam a  veszélyhelyzet kezdetét követően telik le, a  kiállítás időpontját a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

6. §  Ha az  adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
a) 2. § (6) bekezdésében,
b) 3. §-ában,
c) 4. § (5) bekezdésében,
d) 8. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

7. § (1) Ha az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 16. §-ában,
c) 23. § (2) bekezdésében,
d) 26. § (2) bekezdésében,
e) 28. § c) pontjában,
f ) 30. § (3) bekezdésében,
g) 31. § (4) bekezdésében,
h) 31/A. §-ában,
i) 37. § (1) bekezdésében,
j) 39. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
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1. melléklet a 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez

A Kormány vagy a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó azon költségvetési 
szervek, amelyek foglalkoztatottjai nem vonhatóak megbízhatósági vizsgálat alá

  1.  Nemzetstratégiai Kutatóintézet
  2.  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
  3.  Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
  4.  Nemzeti Örökség Intézete
  5.  Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
  6.  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
  7.  VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
  8.  Magyarságkutató Intézet
  9.  Hagyományok Háza
10.  Országos Idegennyelvű Könyvtár
11.  múzeumok
12.  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
13.  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével a felsőoktatási intézmények

A Kormány 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási 
szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 19. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 23.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24.  § b)  pontja tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § (1)  bekezdés b) és 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés 
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h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. § és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) és m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. §  E rendelet alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b) 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.

2. Hatály

2. §  Ez a  rendelet a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen 
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

3. §  Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,
b) 5/C. § (1) és (2) bekezdésében,
c) 18. § (13) bekezdésében,
d) 19. § (4) bekezdésében,
e) 20. § (1) bekezdésében,
f ) 21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,
g) 21/A. § (1) és (4) bekezdésében,
h) 21/C. § (2)–(5) bekezdésében,
i) 24. § (5) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

4. §  Ha a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében,
b) 8. § (9) bekezdésében,
c) 9. §-ában
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

5. § (1) Ha az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet]
a) 4. § (1a) bekezdésében,
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h) pontjában és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 27. § és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés k) és m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. §  E rendelet alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, valamint
b) 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.

2. Hatály

2. §  Ez a  rendelet a  veszélyhelyzet következtében az  állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen 
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

3. §  Ha a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (2a), (2b), (2d), (5) és (13) bekezdésében,
b) 5/C. § (1) és (2) bekezdésében,
c) 18. § (13) bekezdésében,
d) 19. § (4) bekezdésében,
e) 20. § (1) bekezdésében,
f ) 21. § (4), (7a), (11) és (12) bekezdésében,
g) 21/A. § (1) és (4) bekezdésében,
h) 21/C. § (2)–(5) bekezdésében,
i) 24. § (5) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

4. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

4. §  Ha a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében,
b) 8. § (9) bekezdésében,
c) 9. §-ában
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

5. § (1) Ha az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet]
a) 4. § (1a) bekezdésében,
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b) 11. §-ában,
c) 12. § (3) bekezdésében,
d) 13. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglaltaktól eltérően a  biztosítási 
jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti 
biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 90 napot a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek 
kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § 
(1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet 
ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül 
a szünetelés véget ér.

 (4) Ha a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában szereplő okirat kiállításától 
számított 30 napos időtartam a  veszélyhelyzet kezdetét követően telik le, a  kiállítás időpontját a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

6. §  Ha az  adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
a) 2. § (6) bekezdésében,
b) 3. §-ában,
c) 4. § (5) bekezdésében,
d) 8. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

7. § (1) Ha az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 16. §-ában,
c) 23. § (2) bekezdésében,
d) 26. § (2) bekezdésében,
e) 28. § c) pontjában,
f ) 30. § (3) bekezdésében,
g) 31. § (4) bekezdésében,
h) 31/A. §-ában,
i) 37. § (1) bekezdésében,
j) 39. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
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b) 11. §-ában,
c) 12. § (3) bekezdésében,
d) 13. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglaltaktól eltérően a  biztosítási 
jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti 
biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 90 napot a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek 
kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § 
(1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet 
ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül 
a szünetelés véget ér.

 (4) Ha a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában szereplő okirat kiállításától 
számított 30 napos időtartam a  veszélyhelyzet kezdetét követően telik le, a  kiállítás időpontját a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

6. §  Ha az  adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
a) 2. § (6) bekezdésében,
b) 3. §-ában,
c) 4. § (5) bekezdésében,
d) 8. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

7. § (1) Ha az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 16. §-ában,
c) 23. § (2) bekezdésében,
d) 26. § (2) bekezdésében,
e) 28. § c) pontjában,
f ) 30. § (3) bekezdésében,
g) 31. § (4) bekezdésében,
h) 31/A. §-ában,
i) 37. § (1) bekezdésében,
j) 39. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
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k) 45. § (2) bekezdésében,
l) 49. § (1) bekezdésében,
m) 50. § (3) bekezdésében,
n) 51. § (2) bekezdésében,
o) 57. § (12) bekezdésében,
p) 59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében, továbbá
q) 60. § (4) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, illetve b)  pont ba), bd)  alpontjában vagy 
31. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy  25.  § (1a)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
és (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide 
nem értve a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában, valamint 31. § 
(1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában és (2) bekezdésében szereplő jogviszony szünetelését, amely nem 
minősül a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos, 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves, valamint 31.  § 
(2)  bekezdése szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha 
az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet 
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
9.  § a) vagy b)  pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – 
a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja 
szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet 
ideje alatt a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pont ba), bb) vagy bd)  alpontjában, valamint 
31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt határidő 2022.  június  30.  napjáig 
meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 
2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

8. § (1) Ha a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, (10) és (11) bekezdésében,
c) 15. § c) pontjában,
d) 20. § (4) és (10) bekezdésében,
e) 26. § (1) és (2) bekezdésében,
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f ) 28. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
g) 37. § (2) bekezdésében,
h) 39. § (12) bekezdésében,
i) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,
j) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében,
k) 44. § (4) bekezdésében,
l) 51/K. § (1) bekezdésében, továbbá
m) 51/N. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
5.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnésétől a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő 
időtartam alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában vagy 19/E.  § (1)  bekezdésében, illetve 
(2)  bekezdés a) pontjában vagy b)  pont ba), bd)  alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy a  7.  § (6)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 19/E.  § (1)  bekezdésében és 
(2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén –  ide 
nem értve a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 
19/E. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontjában és 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő 
jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 180 napos, 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott 
1  éves, valamint 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem számítható be – 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni 
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I.  29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4.  § 11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is  –, 
akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti összegben 
igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja, valamint 19/E.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazása során a  Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a  17/2016.  (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 19/E.  § 
(1)  bekezdés a), b), d)  pontjában vagy 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pont ba), bb), bd)  alpontjában szereplő jogviszony 
nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/J. § (2) bekezdése tekintetében a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcímét az e rendelet 10. alcíme szerinti határidőkön belül 
és eltérésekkel kell alkalmazni.

 (7) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20.  § (2), (6), illetve (7)  bekezdésében foglalt határidő 
2022.  június  30.  napjáig meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

9. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

9. §  Ha a  három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében,
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b) 11. §-ában,
c) 12. § (3) bekezdésében,
d) 13. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglaltaktól eltérően a  biztosítási 
jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1f )  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti 
biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 90 napot a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja alkalmazása során a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek 
kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § 
(1f )  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet 
ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül 
a szünetelés véget ér.

 (4) Ha a  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában szereplő okirat kiállításától 
számított 30 napos időtartam a  veszélyhelyzet kezdetét követően telik le, a  kiállítás időpontját a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

6. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez kapcsolódó 
rendelkezések

6. §  Ha az  adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
a) 2. § (6) bekezdésében,
b) 3. §-ában,
c) 4. § (5) bekezdésében,
d) 8. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

7. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

7. § (1) Ha az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 16. §-ában,
c) 23. § (2) bekezdésében,
d) 26. § (2) bekezdésében,
e) 28. § c) pontjában,
f ) 30. § (3) bekezdésében,
g) 31. § (4) bekezdésében,
h) 31/A. §-ában,
i) 37. § (1) bekezdésében,
j) 39. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
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k) 45. § (2) bekezdésében,
l) 49. § (1) bekezdésében,
m) 50. § (3) bekezdésében,
n) 51. § (2) bekezdésében,
o) 57. § (12) bekezdésében,
p) 59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében, továbbá
q) 60. § (4) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, illetve b)  pont ba), bd)  alpontjában vagy 
31. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy  25.  § (1a)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
és (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide 
nem értve a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában, valamint 31. § 
(1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában és (2) bekezdésében szereplő jogviszony szünetelését, amely nem 
minősül a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos, 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves, valamint 31.  § 
(2)  bekezdése szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha 
az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet 
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
9.  § a) vagy b)  pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – 
a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja 
szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet 
ideje alatt a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pont ba), bb) vagy bd)  alpontjában, valamint 
31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt határidő 2022.  június  30.  napjáig 
meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 
2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

8. § (1) Ha a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, (10) és (11) bekezdésében,
c) 15. § c) pontjában,
d) 20. § (4) és (10) bekezdésében,
e) 26. § (1) és (2) bekezdésében,
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k) 45. § (2) bekezdésében,
l) 49. § (1) bekezdésében,
m) 50. § (3) bekezdésében,
n) 51. § (2) bekezdésében,
o) 57. § (12) bekezdésében,
p) 59. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében, továbbá
q) 60. § (4) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés 3. pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, illetve b)  pont ba), bd)  alpontjában vagy 
31. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont ba), bd) alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy  25.  § (1a)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
és (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide 
nem értve a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában, valamint 31. § 
(1) bekezdés b) pont ba), bb) és bd) alpontjában és (2) bekezdésében szereplő jogviszony szünetelését, amely nem 
minősül a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 180 napos, 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves, valamint 31.  § 
(2)  bekezdése szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a megszakítás időtartamát akkor sem, ha 
az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet 
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
9.  § a) vagy b)  pontja szerinti összegben igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – 
a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30. §-a és 31. §-a alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–i) pontja 
szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet 
ideje alatt a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pont ba), bb) vagy bd)  alpontjában, valamint 
31. § (1) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 34.  § (1)–(3)  bekezdésében foglalt határidő 2022.  június  30.  napjáig 
meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 
2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

8. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

8. § (1) Ha a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet]
a) 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 14. § (3) bekezdés k) pontjában, m) pont mb) alpontjában, (10) és (11) bekezdésében,
c) 15. § c) pontjában,
d) 20. § (4) és (10) bekezdésében,
e) 26. § (1) és (2) bekezdésében,
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f ) 28. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
g) 37. § (2) bekezdésében,
h) 39. § (12) bekezdésében,
i) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,
j) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében,
k) 44. § (4) bekezdésében,
l) 51/K. § (1) bekezdésében, továbbá
m) 51/N. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
5.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnésétől a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő 
időtartam alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában vagy 19/E.  § (1)  bekezdésében, illetve 
(2)  bekezdés a) pontjában vagy b)  pont ba), bd)  alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy a  7.  § (6)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 19/E.  § (1)  bekezdésében és 
(2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén –  ide 
nem értve a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 
19/E. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontjában és 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő 
jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 180 napos, 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott 
1  éves, valamint 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem számítható be – 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni 
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I.  29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4.  § 11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is  –, 
akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti összegben 
igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja, valamint 19/E.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazása során a  Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a  17/2016.  (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 19/E.  § 
(1)  bekezdés a), b), d)  pontjában vagy 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pont ba), bb), bd)  alpontjában szereplő jogviszony 
nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/J. § (2) bekezdése tekintetében a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcímét az e rendelet 10. alcíme szerinti határidőkön belül 
és eltérésekkel kell alkalmazni.

 (7) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20.  § (2), (6), illetve (7)  bekezdésében foglalt határidő 
2022.  június  30.  napjáig meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

9. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

9. §  Ha a  három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében,
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f ) 28. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
g) 37. § (2) bekezdésében,
h) 39. § (12) bekezdésében,
i) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,
j) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében,
k) 44. § (4) bekezdésében,
l) 51/K. § (1) bekezdésében, továbbá
m) 51/N. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
5.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnésétől a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő 
időtartam alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában vagy 19/E.  § (1)  bekezdésében, illetve 
(2)  bekezdés a) pontjában vagy b)  pont ba), bd)  alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy a  7.  § (6)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 19/E.  § (1)  bekezdésében és 
(2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén –  ide 
nem értve a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 
19/E. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontjában és 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő 
jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 180 napos, 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott 
1  éves, valamint 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem számítható be – 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni 
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I.  29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4.  § 11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is  –, 
akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti összegben 
igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja, valamint 19/E.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazása során a  Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a  17/2016.  (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 19/E.  § 
(1)  bekezdés a), b), d)  pontjában vagy 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pont ba), bb), bd)  alpontjában szereplő jogviszony 
nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/J. § (2) bekezdése tekintetében a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcímét az e rendelet 10. alcíme szerinti határidőkön belül 
és eltérésekkel kell alkalmazni.

 (7) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20.  § (2), (6), illetve (7)  bekezdésében foglalt határidő 
2022.  június  30.  napjáig meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

9. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

9. §  Ha a  három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében,

3706 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 90. szám 

b) 6. § (8) bekezdésében,
c) 10. § (1) és (3) bekezdésében,
d) 12. § (1a) és (1b) bekezdésében, továbbá
e) 15/A. § (1) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

10. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

10. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet]
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában,
b) 8. § (1) bekezdésében,
c) 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,
d) 14. § (6) bekezdésében,
e) 15. § (2) és (9) bekezdésében,
f ) 16. § (3) bekezdésében,
g) 19. § (4) bekezdésében,
h) 22. § (2) bekezdésében és
i) 31. §-ában
foglalt, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

 (2) A kölcsönkérelem a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – az egyéb jogosultsági 
feltételek fennállása esetén – 2022. június 30. napjáig akkor is benyújtható, ha a  feleség a  40/2020.  (III. 11.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 30. napjáig terjedő időszak alatt töltötte be 
a 41. életévét.

 (3) A 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § 
(1)  bekezdés c)  pont ca) vagy cb)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a  jogviszony 
megszakításának, de annak időtartama a  44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott 3 éves és (2) bekezdés c) pontja szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás 
időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot a 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja és 4. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés 
a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, 
ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában 
szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021.  (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

11. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló  
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

11. §  Ha a  nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.
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f ) 28. § (1) bekezdésében az igénylőre nézve,
g) 37. § (2) bekezdésében,
h) 39. § (12) bekezdésében,
i) 41. § (1) bekezdés b) pontjában,
j) 43. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (9) és (10) bekezdésében,
k) 44. § (4) bekezdésében,
l) 51/K. § (1) bekezdésében, továbbá
m) 51/N. § (2) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) A támogatás iránti kérelem – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig akkor is benyújtható, ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
5.  § (1)  bekezdés 2.  pontja szerinti fiatal házaspár valamely tagja a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnésétől a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő 
időtartam alatt töltötte be a 40. életévét.

 (3) Ha a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában vagy 19/E.  § (1)  bekezdésében, illetve 
(2)  bekezdés a) pontjában vagy b)  pont ba), bd)  alpontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos 
vagy a  7.  § (6)  bekezdése szerinti 90 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt telt le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (4) A  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, valamint 19/E.  § (1)  bekezdésében és 
(2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a jogviszonyban a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén –  ide 
nem értve a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 
19/E. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontjában és 19/E. § (2) bekezdés b) pont ba), bb) vagy bd) alpontjában szereplő 
jogviszony szünetelését, amely nem minősül a jogviszony megszakításának, de annak időtartama a 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 180 napos, 19/E. § (1) bekezdésében meghatározott 
1  éves, valamint 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 2 éves időszakba nem számítható be – 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni 
a megszakítás időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I.  29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4.  § 11.  pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válást is  –, 
akkor a  veszélyhelyzet időtartamából 180 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 11.  §-a szerinti összegben 
igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetében 90 napot – a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja, valamint 19/E.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazása során a  Tbj. 6.  §-a szerinti biztosítási 
jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a  17/2016.  (II. 10.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés c)  pont ca), cb) vagy cd)  alpontjában, valamint 19/E.  § 
(1)  bekezdés a), b), d)  pontjában vagy 19/E.  § (2)  bekezdés b)  pont ba), bb), bd)  alpontjában szereplő jogviszony 
nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (6) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/J. § (2) bekezdése tekintetében a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. alcímét az e rendelet 10. alcíme szerinti határidőkön belül 
és eltérésekkel kell alkalmazni.

 (7) Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén a  gyermekvállalás teljesítésére 
vonatkozó, a  17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 20.  § (2), (6), illetve (7)  bekezdésében foglalt határidő 
2022.  június  30.  napjáig meghosszabbodik, ha az  a  40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
kezdetétől 2022. június 29. napjáig terjedő időszak alatt telik le.

9. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

9. §  Ha a  három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében,
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b) 6. § (8) bekezdésében,
c) 10. § (1) és (3) bekezdésében,
d) 12. § (1a) és (1b) bekezdésében, továbbá
e) 15/A. § (1) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

10. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

10. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet]
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában,
b) 8. § (1) bekezdésében,
c) 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,
d) 14. § (6) bekezdésében,
e) 15. § (2) és (9) bekezdésében,
f ) 16. § (3) bekezdésében,
g) 19. § (4) bekezdésében,
h) 22. § (2) bekezdésében és
i) 31. §-ában
foglalt, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

 (2) A kölcsönkérelem a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – az egyéb jogosultsági 
feltételek fennállása esetén – 2022. június 30. napjáig akkor is benyújtható, ha a  feleség a  40/2020.  (III. 11.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 30. napjáig terjedő időszak alatt töltötte be 
a 41. életévét.

 (3) A 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § 
(1)  bekezdés c)  pont ca) vagy cb)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a  jogviszony 
megszakításának, de annak időtartama a  44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott 3 éves és (2) bekezdés c) pontja szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás 
időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot a 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja és 4. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés 
a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, 
ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában 
szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021.  (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

11. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló  
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

11. §  Ha a  nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.
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b) 6. § (8) bekezdésében,
c) 10. § (1) és (3) bekezdésében,
d) 12. § (1a) és (1b) bekezdésében, továbbá
e) 15/A. § (1) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

10. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

10. § (1) A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet]
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában,
b) 8. § (1) bekezdésében,
c) 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,
d) 14. § (6) bekezdésében,
e) 15. § (2) és (9) bekezdésében,
f ) 16. § (3) bekezdésében,
g) 19. § (4) bekezdésében,
h) 22. § (2) bekezdésében és
i) 31. §-ában
foglalt, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30. napig meghosszabbodnak.

 (2) A kölcsönkérelem a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – az egyéb jogosultsági 
feltételek fennállása esetén – 2022. június 30. napjáig akkor is benyújtható, ha a  feleség a  40/2020.  (III. 11.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetétől 2022. június 30. napjáig terjedő időszak alatt töltötte be 
a 41. életévét.

 (3) A 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a biztosítási jogviszonyban 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve a  44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § 
(1)  bekezdés c)  pont ca) vagy cb)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül a  jogviszony 
megszakításának, de annak időtartama a  44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott 3 éves és (2) bekezdés c) pontja szerinti 180 napos időszakba nem számítható be – a 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás 
időtartamát akkor sem, ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot a 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja és 4. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során a Tbj. 6. § (1) bekezdés 
a), b) vagy d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az esetben is, 
ha a veszélyhelyzet ideje alatt a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontjában 
szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak szünetelt, és a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021.  (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

11. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló  
45/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

11. §  Ha a  nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7.  § 
(2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor az a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 90. szám 3707

12. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

12. § (1) Ha a  gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet]
a) 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 3. § (6) bekezdésében,
c) 8. § (1) bekezdésében,
d) 9. § (3) bekezdés e) pontjában, továbbá
e) 10. § (3) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) Ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont bc) alpontjában, valamint 9. § 
(3) bekezdés u) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos, továbbá 9. § (3) bekezdés v) pontjában 
szereplő okirat kiállításától számított 15 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (3) Az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § 
(3)  bekezdés b)  pont ba), bc) vagy bd)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 1 éves időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet 
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
3.  §-a alkalmazása során a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási jogviszonyban 
töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt az  518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak 
szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (5) Az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4.  § (6)  bekezdésétől eltérően az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30. napig akkor sem kell alkalmazni, ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés a)–c) pontjában foglalt 
tény a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven túl, de a veszélyhelyzet ideje alatt következett be.

13. A veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett 
érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás 
érvényesítéséhez szükséges intézkedések

13. § (1) Az a személy, aki
a) az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 

támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében,
b) a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában
meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra jogosult 
a (2), illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben.

 (2) Jogosult az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy, akinél
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres 

részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 777



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 90. szám 3707

12. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

12. § (1) Ha a  gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet]
a) 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 3. § (6) bekezdésében,
c) 8. § (1) bekezdésében,
d) 9. § (3) bekezdés e) pontjában, továbbá
e) 10. § (3) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) Ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont bc) alpontjában, valamint 9. § 
(3) bekezdés u) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos, továbbá 9. § (3) bekezdés v) pontjában 
szereplő okirat kiállításától számított 15 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (3) Az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § 
(3)  bekezdés b)  pont ba), bc) vagy bd)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 1 éves időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet 
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
3.  §-a alkalmazása során a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási jogviszonyban 
töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt az  518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak 
szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (5) Az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4.  § (6)  bekezdésétől eltérően az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30. napig akkor sem kell alkalmazni, ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés a)–c) pontjában foglalt 
tény a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven túl, de a veszélyhelyzet ideje alatt következett be.

13. A veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett 
érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás 
érvényesítéséhez szükséges intézkedések

13. § (1) Az a személy, aki
a) az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 

támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében,
b) a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában
meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra jogosult 
a (2), illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben.

 (2) Jogosult az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy, akinél
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres 

részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
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b) az  R1. 1.  § 1.  pont c)  alpontja szerinti esetben az  egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, 
tanúsítvány kiállításának napja vagy

c) az R1. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napja 
a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

 (3) Jogosult a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az  az (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti személy, akinél a  sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a  2021. június 30-ig terjedő 
időszakra esik.

 (4) Az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb 
1 éves időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az  állami támogatás az  R1. 3.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően teljes összegben jár, ha a  második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott 
vizsganap a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

14. A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyes pénzellátásokhoz kapcsolódó rendelkezés

14. §  Ukrajnában élő vagy tartózkodó jogosult nyugellátásnak nem minősülő, de a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított 
pénzellátása esetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés a 2022. évben nem folytatható le.

15. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (2) A 28. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

16. §  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) 
Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 4.  §-a 
alkalmazásában a keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térbe történő integrálásáig az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványt nem kell átadni a biztosított részére, hanem 
az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – továbbíthatja a biztosított részére.”

17. §  Hatályát veszti a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése.

18. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Országosan terjedő járvány vagy más, az  ország egész területét érintő rendkívüli esemény időszakában 
a  Hivatal – honlapján közzétett – döntése alapján a  pedagógus-továbbképzés az  alapítási engedély módosítása 
nélkül is megszervezhető személyes jelenlétet nem igénylő, online formában, ha a képzés jellege alapján az előírt 
követelmények így is teljesíthetők.”

19. §  Hatályát veszti a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 4/C. § (8) bekezdése.

20. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 
XIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XIII/A. FEJEZET
A HONVÉDSÉG VESZÉLYHELYZETTEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ 
FELADATOKBAN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSE
83/A.  § (1) A  Honvédség – figyelemmel a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés k)  pontjára és 54/E.  §-ára – közreműködik 
a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos (2) és (5) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.
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12. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések

12. § (1) Ha a  gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet]
a) 2. § (1) bekezdés 2. pont b) alpont ba) pontjában,
b) 3. § (6) bekezdésében,
c) 8. § (1) bekezdésében,
d) 9. § (3) bekezdés e) pontjában, továbbá
e) 10. § (3) bekezdésében
foglalt határidő a  veszélyhelyzet kezdetét követően jár le, akkor az  a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig meghosszabbodik.

 (2) Ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában, illetve b) pont bc) alpontjában, valamint 9. § 
(3) bekezdés u) pontjában szereplő okirat kiállításától számított 30 napos, továbbá 9. § (3) bekezdés v) pontjában 
szereplő okirat kiállításától számított 15 napos időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a  kiállítás időpontját 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem kell figyelembe venni.

 (3) Az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérően a  jogviszonyban 
a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül bekövetkező megszakítás esetén – ide nem értve az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § 
(3)  bekezdés b)  pont ba), bc) vagy bd)  alpontjában szereplő jogviszony szünetelését, amely nem minősül 
a  jogviszony megszakításának, de annak időtartama az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 1 éves időszakba nem számítható be – a  27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kell figyelembe venni a  megszakítás időtartamát akkor sem, 
ha az egybefüggően a 30 napot meghaladja.

 (4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti megszakítást követően az  igénylő a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül újabb, a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy 
d)–i) pontja szerinti biztosítási jogviszonyt létesít – ideértve a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet 
folytató személlyé válást is –, akkor a veszélyhelyzet időtartamából 180 napot az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
3.  §-a alkalmazása során a  Tbj. 6.  § (1)  bekezdés a), b) vagy d)–i)  pontja szerinti biztosítási jogviszonyban 
töltött időnek kell tekinteni, továbbá abban az  esetben is, ha a  veszélyhelyzet ideje alatt az  518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba), bc) vagy bd) alpontjában szereplő jogviszony nem szakadt meg, csak 
szünetelt, és a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90 napon belül a szünetelés véget ér.

 (5) Az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4.  § (6)  bekezdésétől eltérően az  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30. napig akkor sem kell alkalmazni, ha az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés a)–c) pontjában foglalt 
tény a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven túl, de a veszélyhelyzet ideje alatt következett be.

13. A veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett 
érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás 
érvényesítéséhez szükséges intézkedések

13. § (1) Az a személy, aki
a) az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 

támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdésében,
b) a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában
meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra jogosult 
a (2), illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben.

 (2) Jogosult az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy, akinél
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres 

részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
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b) az  R1. 1.  § 1.  pont c)  alpontja szerinti esetben az  egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, 
tanúsítvány kiállításának napja vagy

c) az R1. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napja 
a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

 (3) Jogosult a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az  az (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti személy, akinél a  sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a  2021. június 30-ig terjedő 
időszakra esik.

 (4) Az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb 
1 éves időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az  állami támogatás az  R1. 3.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően teljes összegben jár, ha a  második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott 
vizsganap a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

14. A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyes pénzellátásokhoz kapcsolódó rendelkezés

14. §  Ukrajnában élő vagy tartózkodó jogosult nyugellátásnak nem minősülő, de a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított 
pénzellátása esetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés a 2022. évben nem folytatható le.

15. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (2) A 28. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

16. §  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) 
Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 4.  §-a 
alkalmazásában a keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térbe történő integrálásáig az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványt nem kell átadni a biztosított részére, hanem 
az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – továbbíthatja a biztosított részére.”

17. §  Hatályát veszti a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése.

18. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Országosan terjedő járvány vagy más, az  ország egész területét érintő rendkívüli esemény időszakában 
a  Hivatal – honlapján közzétett – döntése alapján a  pedagógus-továbbképzés az  alapítási engedély módosítása 
nélkül is megszervezhető személyes jelenlétet nem igénylő, online formában, ha a képzés jellege alapján az előírt 
követelmények így is teljesíthetők.”

19. §  Hatályát veszti a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 4/C. § (8) bekezdése.

20. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 
XIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XIII/A. FEJEZET
A HONVÉDSÉG VESZÉLYHELYZETTEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ 
FELADATOKBAN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSE
83/A.  § (1) A  Honvédség – figyelemmel a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés k)  pontjára és 54/E.  §-ára – közreműködik 
a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos (2) és (5) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.
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b) az  R1. 1.  § 1.  pont c)  alpontja szerinti esetben az  egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, 
tanúsítvány kiállításának napja vagy

c) az R1. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben a honosítási határozat kiállításának napja 
a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

 (3) Jogosult a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az  az (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti személy, akinél a  sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a  2021. június 30-ig terjedő 
időszakra esik.

 (4) Az R1. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb 
1 éves időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt jár le, az  állami támogatás az  R1. 3.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól 
eltérően teljes összegben jár, ha a  második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott 
vizsganap a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.

14. A nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyes pénzellátásokhoz kapcsolódó rendelkezés

14. §  Ukrajnában élő vagy tartózkodó jogosult nyugellátásnak nem minősülő, de a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított 
pénzellátása esetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés a 2022. évben nem folytatható le.

15. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (2) A 28. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

16. §  A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) 
Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 4.  §-a 
alkalmazásában a keresőképtelenség igazolásához szükséges adatoknak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térbe történő integrálásáig az 5. számú melléklet szerinti nyomtatványt nem kell átadni a biztosított részére, hanem 
az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – továbbíthatja a biztosított részére.”

17. §  Hatályát veszti a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése.

18. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Országosan terjedő járvány vagy más, az  ország egész területét érintő rendkívüli esemény időszakában 
a  Hivatal – honlapján közzétett – döntése alapján a  pedagógus-továbbképzés az  alapítási engedély módosítása 
nélkül is megszervezhető személyes jelenlétet nem igénylő, online formában, ha a képzés jellege alapján az előírt 
követelmények így is teljesíthetők.”

19. §  Hatályát veszti a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 4/C. § (8) bekezdése.

20. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 
XIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XIII/A. FEJEZET
A HONVÉDSÉG VESZÉLYHELYZETTEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ 
FELADATOKBAN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSE
83/A.  § (1) A  Honvédség – figyelemmel a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés k)  pontjára és 54/E.  §-ára – közreműködik 
a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos (2) és (5) bekezdés szerinti feladatok ellátásában.
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(2) A  Honvédség támogatja a  veszélyhelyzettel és az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő rendvédelmi 
intézkedések végrehajtása során az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a  továbbiakban: 
rendőrség) és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során
a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,
b) közreműködik a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében,
c) közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint
d) szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, illetve ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet esetén
da) közreműködik az  államhatár őrzésében, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet 
kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az  államhatár rendje ellen irányuló erőszakos 
cselekmények elhárításában,
db) támogatja a rendőrséget a határellenőrzési feladatok végrehajtásában, és
dc) közreműködik a Magyarország területén jelentkező humanitárius feladatok végrehajtásában.
(3) A  Honvédség a  (2)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti közreműködői és támogatói feladatokat a  (4)  bekezdésben 
meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.
(4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet 
ideje alatt – a  Hvt. 81.  § (1)  bekezdés l)  pontja alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott esetben – 
a Honvédség önállóan vagy a rendőrséggel együtt
a) a Kormány veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős tagjának döntése,
b) a Kormány honvédelemért felelős tagjának döntése vagy
c) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az  a) vagy b)  pont szerinti döntésben, valamint a  c)  pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény 
vonatkozásában – a  kapacitásai és az  egyéb, a  veszélyhelyzetben és az  egészségügyi válsághelyzetben ellátandó 
feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el.
(5) A  Honvédség a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feladatokon túl közreműködik a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet elhárításában a  kapacitásai, 
valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége 
figyelembevétele mellett.
83/B.  § A veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény XXI/B. Fejezete, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 
VI/A. Fejezete szerinti szabályokat alkalmazni kell.”

21. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendelet szabályait 2022. június 30-ig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a  személyt is, aki a  veszélyhelyzet 
kihirdetésének napján vagy az  akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató 
esetén a  2021. január 15-ig megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az  1.  § 6.  pontja szerinti 
megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült,
b) a  8.  § (1)  bekezdés f )  pontját, a  11/A.  § (4)  bekezdését, a  14.  § (3)  bekezdését, a  21.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontját, b), c) és e) pontját, valamint a 37. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni,
c) a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül 
érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján 
vagy az akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató esetén a 2021. január 15-ig 
megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak 
és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a  veszélyhelyzet ideje alatti 
elszámolási időszakban is fennállt,
d) az állásidő alkalmazása esetén a 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni.”
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(2) A  Honvédség támogatja a  veszélyhelyzettel és az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő rendvédelmi 
intézkedések végrehajtása során az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a  továbbiakban: 
rendőrség) és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során
a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,
b) közreműködik a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében,
c) közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint
d) szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, illetve ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet esetén
da) közreműködik az  államhatár őrzésében, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet 
kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az  államhatár rendje ellen irányuló erőszakos 
cselekmények elhárításában,
db) támogatja a rendőrséget a határellenőrzési feladatok végrehajtásában, és
dc) közreműködik a Magyarország területén jelentkező humanitárius feladatok végrehajtásában.
(3) A  Honvédség a  (2)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti közreműködői és támogatói feladatokat a  (4)  bekezdésben 
meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.
(4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet 
ideje alatt – a  Hvt. 81.  § (1)  bekezdés l)  pontja alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott esetben – 
a Honvédség önállóan vagy a rendőrséggel együtt
a) a Kormány veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős tagjának döntése,
b) a Kormány honvédelemért felelős tagjának döntése vagy
c) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az  a) vagy b)  pont szerinti döntésben, valamint a  c)  pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény 
vonatkozásában – a  kapacitásai és az  egyéb, a  veszélyhelyzetben és az  egészségügyi válsághelyzetben ellátandó 
feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el.
(5) A  Honvédség a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feladatokon túl közreműködik a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet elhárításában a  kapacitásai, 
valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége 
figyelembevétele mellett.
83/B.  § A veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény XXI/B. Fejezete, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 
VI/A. Fejezete szerinti szabályokat alkalmazni kell.”

21. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendelet szabályait 2022. június 30-ig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a  személyt is, aki a  veszélyhelyzet 
kihirdetésének napján vagy az  akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató 
esetén a  2021. január 15-ig megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az  1.  § 6.  pontja szerinti 
megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült,
b) a  8.  § (1)  bekezdés f )  pontját, a  11/A.  § (4)  bekezdését, a  14.  § (3)  bekezdését, a  21.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontját, b), c) és e) pontját, valamint a 37. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni,
c) a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül 
érvényesíthető azon megváltozott munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján 
vagy az akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató esetén a 2021. január 15-ig 
megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak 
és egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a  veszélyhelyzet ideje alatti 
elszámolási időszakban is fennállt,
d) az állásidő alkalmazása esetén a 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmazni.”
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22. § (1) A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 8. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a miniszter 
– az OH honlapján közzétett – döntése alapján a Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és 
a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás esetében a minősítő vizsga és a minősítési eljárás 
részei:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a  munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az  óvodapszichológus, 
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a  megvalósított két foglalkozás vagy 
tanóra terve, tematikus terve, a  foglalkozás- vagy tanórareflexió, a  kapcsolódó csoportprofilok elektronikus úton 
történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság elnöke számára,
d) az  információk értékelése, a  feltöltött portfólió és a  c)  pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a  minősítés 
kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,
e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás (a továbbiakban: online kapcsolat) útján,
f ) a  portfólióvédés online kapcsolatban, amely során a  pedagógus bemutatja pedagógiai munkásságát, 
önértékelését, reflektál a minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire, szakmai beszélgetést folytat, valamint
g) a végleges értékelés elkészítése.”

 (2) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Országosan terjedő járvány vagy más, az  ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a  miniszter 
– az OH honlapján közzétett – döntése alapján a Mesterpedagógus minősítési eljárás esetében a Mesterpedagógus 
pályázat bemutatása és védése online kapcsolatban is történhet.”

23. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos jelentési rendszerbe bölcsődei ellátás esetén)
„b) az  elrendelés időpontját követő munkanap 24 óráig be kell jelenteni a  Gyvt. 42/B.  §-a szerinti zárva tartást, 
továbbá ha a  rendkívüli zárva tartásra hatósági intézkedés miatt van szükség, a  hatósági határozat iktatószámát, 
a  hatósági határozatban elrendelt hatósági intézkedés típusát, időtartamát, az  intézkedéssel érintett ellátotti 
létszámot, valamint a bölcsődei ellátás nyújtásában beállt egyéb változásokat.”

24. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 4. alcíme,
b) 5. alcíme.

25. §  Hatályát veszti a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 5. § b) és c) pontja.

26. §  Hatályát veszti a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről 
szóló 410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. § a) és d) pontja,
b) 2. §-a.

27. § (1) Az  állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 5.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónak
a) az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 156/B.  §-a szerinti irányítói jogköre 
a 4. melléklet szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatókra és
b) az  Eütv. 156/B.  § (2)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint az  Eütv. 156/B.  § (3)  bekezdés d), e) és 
h) pontjában megállapított irányítási jogköre – a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési 
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tevékenység kivételével – a 4/A. melléklet szerinti illetékességi területen lévő önkormányzati fenntartású járóbeteg-
szakellátó egészségügyi szolgáltatókra
terjed ki.”

 (2) Az R. az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

28. §  Nem lép hatályba a  nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 
161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 21. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerinti,” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás”

A Kormány 196/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország 2022.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Kvtv. 30.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz esetében a  Kvtv. 1.  mellékletében meghatározott kiadási előirányzat erejéig vállalható 
tárgyévi és  éven túli fizetési kötelezettség. A  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Európai Bizottság általi 
elfogadását követően az abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és a kapcsolódó központi költségvetési 
forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A Kvtv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően a Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó 
jogi aktusában meghatározott kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és 
kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) A Kvtv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően a  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe 
sorolt, az  (1) és (2)  bekezdésben nevesített előirányzatok terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat 
végre. A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1) és (2)  bekezdés szerinti pénzügyi alapok  
(1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékein túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”

780 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 
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(2) A  Honvédség támogatja a  veszélyhelyzettel és az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő rendvédelmi 
intézkedések végrehajtása során az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet (a  továbbiakban: 
rendőrség) és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátásában, ennek során
a) ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét,
b) közreműködik a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében,
c) közterületi járőrszolgálatot lát el, valamint
d) szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, illetve ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet esetén
da) közreműködik az  államhatár őrzésében, az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet 
kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az  államhatár rendje ellen irányuló erőszakos 
cselekmények elhárításában,
db) támogatja a rendőrséget a határellenőrzési feladatok végrehajtásában, és
dc) közreműködik a Magyarország területén jelentkező humanitárius feladatok végrehajtásában.
(3) A  Honvédség a  (2)  bekezdés b)–d)  pontja szerinti közreműködői és támogatói feladatokat a  (4)  bekezdésben 
meghatározott személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.
(4) A  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet 
ideje alatt – a  Hvt. 81.  § (1)  bekezdés l)  pontja alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott esetben – 
a Honvédség önállóan vagy a rendőrséggel együtt
a) a Kormány veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős tagjának döntése,
b) a Kormány honvédelemért felelős tagjának döntése vagy
c) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése
alapján, az  a) vagy b)  pont szerinti döntésben, valamint a  c)  pont szerinti felkérésben megjelölt létesítmény 
vonatkozásában – a  kapacitásai és az  egyéb, a  veszélyhelyzetben és az  egészségügyi válsághelyzetben ellátandó 
feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el.
(5) A  Honvédség a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  (2)  bekezdésben meghatározott 
feladatokon túl közreműködik a  veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet elhárításában a  kapacitásai, 
valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt ellátandó feladatai teljesíthetősége 
figyelembevétele mellett.
83/B.  § A veszélyhelyzet és az  egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV.  törvény XXI/B. Fejezete, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 
VI/A. Fejezete szerinti szabályokat alkalmazni kell.”

21. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendelet szabályait 2022. június 30-ig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a  személyt is, aki a  veszélyhelyzet 
kihirdetésének napján vagy az  akkreditált munkáltatók támogatására 2021. január 1-jétől jogosult munkáltató 
esetén a  2021. január 15-ig megkötött munkaszerződéssel rendelkező munkavállalóként az  1.  § 6.  pontja szerinti 
megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személynek minősült,
b) a  8.  § (1)  bekezdés f )  pontját, a  11/A.  § (4)  bekezdését, a  14.  § (3)  bekezdését, a  21.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontját, b), c) és e) pontját, valamint a 37. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni,
c) a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a munkavégzés időtartamától függetlenül 
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22. § (1) A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 8. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Országosan terjedő járvány vagy más, az ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a miniszter 
– az OH honlapján közzétett – döntése alapján a Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és 
a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás esetében a minősítő vizsga és a minősítési eljárás 
részei:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a  munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az  óvodapszichológus, 
iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a  megvalósított két foglalkozás vagy 
tanóra terve, tematikus terve, a  foglalkozás- vagy tanórareflexió, a  kapcsolódó csoportprofilok elektronikus úton 
történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság elnöke számára,
d) az  információk értékelése, a  feltöltött portfólió és a  c)  pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a  minősítés 
kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,
e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás (a továbbiakban: online kapcsolat) útján,
f ) a  portfólióvédés online kapcsolatban, amely során a  pedagógus bemutatja pedagógiai munkásságát, 
önértékelését, reflektál a minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire, szakmai beszélgetést folytat, valamint
g) a végleges értékelés elkészítése.”

 (2) A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Országosan terjedő járvány vagy más, az  ország egész területét érintő rendkívüli esemény esetén a  miniszter 
– az OH honlapján közzétett – döntése alapján a Mesterpedagógus minősítési eljárás esetében a Mesterpedagógus 
pályázat bemutatása és védése online kapcsolatban is történhet.”

23. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az országos jelentési rendszerbe bölcsődei ellátás esetén)
„b) az  elrendelés időpontját követő munkanap 24 óráig be kell jelenteni a  Gyvt. 42/B.  §-a szerinti zárva tartást, 
továbbá ha a  rendkívüli zárva tartásra hatósági intézkedés miatt van szükség, a  hatósági határozat iktatószámát, 
a  hatósági határozatban elrendelt hatósági intézkedés típusát, időtartamát, az  intézkedéssel érintett ellátotti 
létszámot, valamint a bölcsődei ellátás nyújtásában beállt egyéb változásokat.”

24. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 4. alcíme,
b) 5. alcíme.

25. §  Hatályát veszti a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 5. § b) és c) pontja.

26. §  Hatályát veszti a Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő közreműködéséről 
szóló 410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. § a) és d) pontja,
b) 2. §-a.

27. § (1) Az  állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 5.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónak
a) az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 156/B.  §-a szerinti irányítói jogköre 
a 4. melléklet szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatókra és
b) az  Eütv. 156/B.  § (2)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint az  Eütv. 156/B.  § (3)  bekezdés d), e) és 
h) pontjában megállapított irányítási jogköre – a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési 
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tevékenység kivételével – a 4/A. melléklet szerinti illetékességi területen lévő önkormányzati fenntartású járóbeteg-
szakellátó egészségügyi szolgáltatókra
terjed ki.”

 (2) Az R. az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

28. §  Nem lép hatályba a  nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 
161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 21. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerinti,” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás”

A Kormány 196/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország 2022.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Kvtv. 30.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz esetében a  Kvtv. 1.  mellékletében meghatározott kiadási előirányzat erejéig vállalható 
tárgyévi és  éven túli fizetési kötelezettség. A  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Európai Bizottság általi 
elfogadását követően az abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és a kapcsolódó központi költségvetési 
forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A Kvtv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően a Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó 
jogi aktusában meghatározott kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és 
kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) A Kvtv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően a  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe 
sorolt, az  (1) és (2)  bekezdésben nevesített előirányzatok terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat 
végre. A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1) és (2)  bekezdés szerinti pénzügyi alapok  
(1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékein túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”
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tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”3712 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 90. szám 

2. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Kvtv. 68. § (4) bekezdésétől eltérően a 2022. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 
17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.”

3. §  Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kvtv. 2.  melléklet 22.6.2.  pontjától eltérően a  támogatás szempontjából a  „Menekültek, befogadottak, 
oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” kormányzati funkción elszámolt kiadások is figyelembe vehetők.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

782 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 
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tevékenység kivételével – a 4/A. melléklet szerinti illetékességi területen lévő önkormányzati fenntartású járóbeteg-
szakellátó egészségügyi szolgáltatókra
terjed ki.”

 (2) Az R. az 1. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

28. §  Nem lép hatályba a  nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 
161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 21. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerinti,” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez
„4/A. melléklet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás”

A Kormány 196/2022. (V. 27.) Korm. rendelete
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország 2022.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Kvtv. 30.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz esetében a  Kvtv. 1.  mellékletében meghatározott kiadási előirányzat erejéig vállalható 
tárgyévi és  éven túli fizetési kötelezettség. A  Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Európai Bizottság általi 
elfogadását követően az abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és a kapcsolódó központi költségvetési 
forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A Kvtv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően a Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó 
jogi aktusában meghatározott kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és 
kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) A Kvtv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően a  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe 
sorolt, az  (1) és (2)  bekezdésben nevesített előirányzatok terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat 
végre. A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1) és (2)  bekezdés szerinti pénzügyi alapok  
(1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékein túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”3712 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 90. szám 

2. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Kvtv. 68. § (4) bekezdésétől eltérően a 2022. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 
17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.”

3. §  Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kvtv. 2.  melléklet 22.6.2.  pontjától eltérően a  támogatás szempontjából a  „Menekültek, befogadottak, 
oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” kormányzati funkción elszámolt kiadások is figyelembe vehetők.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 30.  § tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartás egyensúlyát megőrző különadók

1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézet és pénzügyi 
vállalkozás a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan a  (2)–(9)  bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás 
útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

 (2) Az e § szerinti különadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti, az adóévet megelőző adóévi éves 
beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel.

 (3) A különadó mértéke
a) 2022-ben 10 százalék,
b) 2023-ban 8 százalék.

 (4) A  hitelintézet, a  pénzügyi vállalkozás a  2022. adóévre vonatkozó különadót 2022. október 10-ig külön 
nyomtatványon megállapítja, és az  adókötelezettséget 2022. október 10-ig és 2022. december 10-ig két egyenlő 
részletben megfizeti.

 (5) A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2023. adóévre vonatkozó különadót 2023. június 10-ig külön nyomtatványon 
megállapítja, és az  adókötelezettséget 2023. június 10-ig, 2023. október 10-ig és 2023. december 10-ig három 
egyenlő részletben megfizeti.

 (6) A megszűnő vagy a különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő hitelintézet, pénzügyi vállalkozás 
az  e  § szerinti kötelezettségét a  megszűnését vagy a  különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig 
teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (7) E § rendelkezéseit a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (8) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról 
szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (9) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi.

2. § (1) A kőolajtermék-előállító a 2022. és a 2023. adóévre vonatkozóan a (2)–(11) bekezdésben foglaltak szerinti különadó 
önadózás útján történő megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett.

 (2) A  különadó alapja az  Oroszországi Föderációból származó kőolaj (3)  bekezdés szerint meghatározott világpiaci 
árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért 
mennyiségének a szorzata.

 (3) E  § alkalmazásában a  kőolaj világpiaci árkülönbözete a  Platts Crude Oil Marketwire Brent (Platts Dated 
Brent-PCAAS0) tárgyhónapra vonatkozó napi jegyzései Mid értékeinek (amerikai dollár/hordó) számtani átlaga 
és az  Orosz Föderációból származó nyersolaj tárgyhavi hordónkénti beszerzési árainak számtani átlaga közötti 
különbség, ha az  pozitív, azzal, hogy a  kőolajtermék-előállító az  adókötelezettség megállapításakor a  Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos, tárgyhavi átlagos amerikai dollár árfolyamát alkalmazza.

 (4) A  beszerzési ár a  számla szerinti, amerikai dollárban meghatározott beszerzési ár, amely további beszerzéshez 
kapcsolódó költségekkel nem csökkenthető.
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 (5) A különadó mértéke 25 százalék.
 (6) A  kőolajtermék-előállító az  e  § szerinti különadó kötelezettséget – a  (8)  bekezdésben foglalt kivétellel – havonta, 

a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon, és fizeti meg.

 (7) E  § rendelkezéseit a  kőolajtermék-előállító első alkalommal a  2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (8) A kőolajtermék-előállító a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira fizetendő különadót 
2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 (9) A  megszűnő vagy a  különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő kőolajtermék-előállító 
az  e  § szerinti kötelezettségét a  különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az  annak 
teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. 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.

3. § (1) A  (2)–(10)  bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és 
megfizetésére kötelezett – a  0,5 MW beépített teljesítőképességet meg nem haladó teljesítőképességű erőmű 
termelője kivételével –
a) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 

a  kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT rendelet) hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő,

b) a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) hatálya alá tartozó kötelező 
átvételre jogosult termelő, és

c) a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő,
ha a  KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, a  prémium támogatás vagy a  zöld prémium típusú támogatás 
igénybevételéhez szükséges szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy a 2023. 
adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, prémium 
támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést.

 (2) Mentes az e § szerinti kötelezettség alól az (1) bekezdés szerinti termelő a szilárd biomassza felhasználásával termelt 
villamos energia tekintetében.

 (3) Az e § szerinti különadó alapja
a) a  KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a  befogadóval mérlegkör tagsági vagy 

prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a  kötelező átvételre jogosult termelő 
által a  tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és 
a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által megállapított, a  tárgyévre vonatkozóan 
alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege;

b) a  METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a  befogadóval mérlegkör tagsági vagy 
prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a  kötelező átvételre jogosult termelő 
által a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel 
és a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a  Hivatal által 
megállapított, a  tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával 
csökkentett pozitív összege;

c) a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult, a befogadó üzletszabályzata 
szerinti, a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződéssel nem rendelkező termelő 
esetében a  zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő által kötött villamosenergia-kereskedelmi 
szerződésben meghatározott értékesítési árnak a  tárgyévre vonatkozó támogatott árral csökkentett pozitív 
összegének és a  termelő által a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia 
mennyiségének szorzata.

Az a) és b) pontban a termelő számára a Hivatal végleges határozatában megállapított jogosultság szerinti árat kell 
alkalmazni.
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 (5) A különadó mértéke 25 százalék.
 (6) A  kőolajtermék-előállító az  e  § szerinti különadó kötelezettséget – a  (8)  bekezdésben foglalt kivétellel – havonta, 

a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon, és fizeti meg.

 (7) E  § rendelkezéseit a  kőolajtermék-előállító első alkalommal a  2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (8) A kőolajtermék-előállító a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira fizetendő különadót 
2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 (9) A  megszűnő vagy a  különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő kőolajtermék-előállító 
az  e  § szerinti kötelezettségét a  különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az  annak 
teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. 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.

3. § (1) A  (2)–(10)  bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és 
megfizetésére kötelezett – a  0,5 MW beépített teljesítőképességet meg nem haladó teljesítőképességű erőmű 
termelője kivételével –
a) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 

a  kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT rendelet) hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő,

b) a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) hatálya alá tartozó kötelező 
átvételre jogosult termelő, és

c) a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő,
ha a  KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, a  prémium támogatás vagy a  zöld prémium típusú támogatás 
igénybevételéhez szükséges szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy a 2023. 
adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, prémium 
támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést.

 (2) Mentes az e § szerinti kötelezettség alól az (1) bekezdés szerinti termelő a szilárd biomassza felhasználásával termelt 
villamos energia tekintetében.

 (3) Az e § szerinti különadó alapja
a) a  KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a  befogadóval mérlegkör tagsági vagy 

prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a  kötelező átvételre jogosult termelő 
által a  tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és 
a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által megállapított, a  tárgyévre vonatkozóan 
alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege;

b) a  METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a  befogadóval mérlegkör tagsági vagy 
prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a  kötelező átvételre jogosult termelő 
által a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel 
és a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a  Hivatal által 
megállapított, a  tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával 
csökkentett pozitív összege;

c) a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult, a befogadó üzletszabályzata 
szerinti, a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződéssel nem rendelkező termelő 
esetében a  zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő által kötött villamosenergia-kereskedelmi 
szerződésben meghatározott értékesítési árnak a  tárgyévre vonatkozó támogatott árral csökkentett pozitív 
összegének és a  termelő által a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia 
mennyiségének szorzata.

Az a) és b) pontban a termelő számára a Hivatal végleges határozatában megállapított jogosultság szerinti árat kell 
alkalmazni.
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 (4) Az e § szerinti különadó mértéke 65 százalék.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti termelő az  e  § szerinti különadó kötelezettséget – a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel  – 

havonta, a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megállapítja, az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon bevallja és megfizeti.

 (6) E  § rendelkezéseit az  (1)  bekezdés szerinti termelő első alkalommal a  mérlegkör tagsági, a  prémium támogatási 
vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződés megszűnése napját követő nap vagy 
– abban az esetben, ha a termelő a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a mérlegkör tagsági, prémium 
támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést – a  kereskedelmi 
üzem megkezdésének napját magában foglaló teljes adóévére, de legkorábban 2022-ben kezdődő, utoljára 
a 2023. december 31. napját magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti termelő a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira az e § szerint 
fizetendő különadót 2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 (8) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő, az  (1)  bekezdés 
szerinti termelő az e § szerinti kötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, 
ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (9) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról 
szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (10) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

4. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás (a továbbiakban: 
befektetési vállalkozás), továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
szerinti hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) a Bszt. 6. § a)–c) pontjában meghatározott KELER Központi Értéktár 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla 
vagy saját számla javára történő vétele után a  (2)–(9)  bekezdésben foglaltak szerinti tranzakciós illeték önadózás 
útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

 (2) A  tranzakciós illeték alapja a  pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára), azzal, 
hogy amennyiben ezen érték külföldi pénznemben denominált, akkor a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
a teljesítési napon érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

 (3) Az e § szerinti tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka, de vételenként legfeljebb 10 ezer forint.
 (4) Az e § szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a pénzügyi eszköz vétele teljesítésének napján keletkezik.
 (5) Mentes az  e  § szerinti kötelezettség alól a  pénzügyi eszköz vétele, ha a  befektetési szolgáltatást a  Magyar 

Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.
 (6) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet az e § szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési 

napot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 
1000 forintra kerekítve vallja be és fizeti meg.

 (7) E  § rendelkezéseit első alkalommal a  2022. szeptember 20. napjáig esedékes tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettségre kell alkalmazni.

 (8) Az  e  § szerinti tranzakciós illeték adónak minősül. Az  e  §-ban nem szabályozott kérdésekben az  adóigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (9) Az e § szerinti tranzakciós illetékből származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

2. A légitársaságok hozzájárulása

5. § (1) Hozzájárulás-köteles a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti légi 
személyszállítási tevékenység.

 (2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet.
 (3) A  hozzájárulás alapja az  (1)  bekezdés szerinti légi személyszállítási tevékenység keretében, a  (2)  bekezdés szerinti 

földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit 
utasokat kivéve.
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 (5) A különadó mértéke 25 százalék.
 (6) A  kőolajtermék-előállító az  e  § szerinti különadó kötelezettséget – a  (8)  bekezdésben foglalt kivétellel – havonta, 

a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon, és fizeti meg.

 (7) E  § rendelkezéseit a  kőolajtermék-előállító első alkalommal a  2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (8) A kőolajtermék-előállító a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira fizetendő különadót 
2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 (9) A  megszűnő vagy a  különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő kőolajtermék-előállító 
az  e  § szerinti kötelezettségét a  különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az  annak 
teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. 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.

3. § (1) A  (2)–(10)  bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és 
megfizetésére kötelezett – a  0,5 MW beépített teljesítőképességet meg nem haladó teljesítőképességű erőmű 
termelője kivételével –
a) a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 

a  kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT rendelet) hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő,

b) a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 
szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) hatálya alá tartozó kötelező 
átvételre jogosult termelő, és

c) a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő,
ha a  KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, a  prémium támogatás vagy a  zöld prémium típusú támogatás 
igénybevételéhez szükséges szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy a 2023. 
adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, prémium 
támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést.

 (2) Mentes az e § szerinti kötelezettség alól az (1) bekezdés szerinti termelő a szilárd biomassza felhasználásával termelt 
villamos energia tekintetében.

 (3) Az e § szerinti különadó alapja
a) a  KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a  befogadóval mérlegkör tagsági vagy 

prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a  kötelező átvételre jogosult termelő 
által a  tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és 
a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által megállapított, a  tárgyévre vonatkozóan 
alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege;

b) a  METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a  befogadóval mérlegkör tagsági vagy 
prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a  kötelező átvételre jogosult termelő 
által a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel 
és a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a  Hivatal által 
megállapított, a  tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával 
csökkentett pozitív összege;

c) a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult, a befogadó üzletszabályzata 
szerinti, a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződéssel nem rendelkező termelő 
esetében a  zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő által kötött villamosenergia-kereskedelmi 
szerződésben meghatározott értékesítési árnak a  tárgyévre vonatkozó támogatott árral csökkentett pozitív 
összegének és a  termelő által a  tárgyhónapban a  villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia 
mennyiségének szorzata.

Az a) és b) pontban a termelő számára a Hivatal végleges határozatában megállapított jogosultság szerinti árat kell 
alkalmazni.
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 (4) Az e § szerinti különadó mértéke 65 százalék.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti termelő az  e  § szerinti különadó kötelezettséget – a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel  – 

havonta, a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megállapítja, az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon bevallja és megfizeti.

 (6) E  § rendelkezéseit az  (1)  bekezdés szerinti termelő első alkalommal a  mérlegkör tagsági, a  prémium támogatási 
vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződés megszűnése napját követő nap vagy 
– abban az esetben, ha a termelő a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a mérlegkör tagsági, prémium 
támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést – a  kereskedelmi 
üzem megkezdésének napját magában foglaló teljes adóévére, de legkorábban 2022-ben kezdődő, utoljára 
a 2023. december 31. napját magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti termelő a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira az e § szerint 
fizetendő különadót 2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 (8) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő, az  (1)  bekezdés 
szerinti termelő az e § szerinti kötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, 
ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (9) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról 
szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (10) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

4. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás (a továbbiakban: 
befektetési vállalkozás), továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
szerinti hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) a Bszt. 6. § a)–c) pontjában meghatározott KELER Központi Értéktár 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla 
vagy saját számla javára történő vétele után a  (2)–(9)  bekezdésben foglaltak szerinti tranzakciós illeték önadózás 
útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

 (2) A  tranzakciós illeték alapja a  pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára), azzal, 
hogy amennyiben ezen érték külföldi pénznemben denominált, akkor a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
a teljesítési napon érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

 (3) Az e § szerinti tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka, de vételenként legfeljebb 10 ezer forint.
 (4) Az e § szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a pénzügyi eszköz vétele teljesítésének napján keletkezik.
 (5) Mentes az  e  § szerinti kötelezettség alól a  pénzügyi eszköz vétele, ha a  befektetési szolgáltatást a  Magyar 

Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.
 (6) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet az e § szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési 

napot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 
1000 forintra kerekítve vallja be és fizeti meg.

 (7) E  § rendelkezéseit első alkalommal a  2022. szeptember 20. napjáig esedékes tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettségre kell alkalmazni.

 (8) Az  e  § szerinti tranzakciós illeték adónak minősül. Az  e  §-ban nem szabályozott kérdésekben az  adóigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (9) Az e § szerinti tranzakciós illetékből származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

2. A légitársaságok hozzájárulása

5. § (1) Hozzájárulás-köteles a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti légi 
személyszállítási tevékenység.

 (2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet.
 (3) A  hozzájárulás alapja az  (1)  bekezdés szerinti légi személyszállítási tevékenység keretében, a  (2)  bekezdés szerinti 

földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit 
utasokat kivéve.
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 (4) Az e § szerinti különadó mértéke 65 százalék.
 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti termelő az  e  § szerinti különadó kötelezettséget – a  (7)  bekezdésben foglalt kivétellel  – 

havonta, a  tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig megállapítja, az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon bevallja és megfizeti.

 (6) E  § rendelkezéseit az  (1)  bekezdés szerinti termelő első alkalommal a  mérlegkör tagsági, a  prémium támogatási 
vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződés megszűnése napját követő nap vagy 
– abban az esetben, ha a termelő a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a mérlegkör tagsági, prémium 
támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést – a  kereskedelmi 
üzem megkezdésének napját magában foglaló teljes adóévére, de legkorábban 2022-ben kezdődő, utoljára 
a 2023. december 31. napját magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti termelő a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira az e § szerint 
fizetendő különadót 2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

 (8) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból év közben kikerülő, az  (1)  bekezdés 
szerinti termelő az e § szerinti kötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, 
ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 (9) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben az adóigazgatási rendtartásról 
szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (10) Az e § szerinti különadóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

4. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás (a továbbiakban: 
befektetési vállalkozás), továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
szerinti hitelintézet (a továbbiakban: hitelintézet) a Bszt. 6. § a)–c) pontjában meghatározott KELER Központi Értéktár 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla 
vagy saját számla javára történő vétele után a  (2)–(9)  bekezdésben foglaltak szerinti tranzakciós illeték önadózás 
útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

 (2) A  tranzakciós illeték alapja a  pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára), azzal, 
hogy amennyiben ezen érték külföldi pénznemben denominált, akkor a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
a teljesítési napon érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

 (3) Az e § szerinti tranzakciós illeték mértéke az illeték alapjának 0,3 százaléka, de vételenként legfeljebb 10 ezer forint.
 (4) Az e § szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a pénzügyi eszköz vétele teljesítésének napján keletkezik.
 (5) Mentes az  e  § szerinti kötelezettség alól a  pénzügyi eszköz vétele, ha a  befektetési szolgáltatást a  Magyar 

Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja.
 (6) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet az e § szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget havonta, a teljesítési 

napot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, és az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 
1000 forintra kerekítve vallja be és fizeti meg.

 (7) E  § rendelkezéseit első alkalommal a  2022. szeptember 20. napjáig esedékes tranzakciós illetékfizetési 
kötelezettségre kell alkalmazni.

 (8) Az  e  § szerinti tranzakciós illeték adónak minősül. Az  e  §-ban nem szabályozott kérdésekben az  adóigazgatási 
rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

 (9) Az e § szerinti tranzakciós illetékből származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

2. A légitársaságok hozzájárulása

5. § (1) Hozzájárulás-köteles a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) szerinti légi 
személyszállítási tevékenység.

 (2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet.
 (3) A  hozzájárulás alapja az  (1)  bekezdés szerinti légi személyszállítási tevékenység keretében, a  (2)  bekezdés szerinti 

földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit 
utasokat kivéve.
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 (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, utasonként 3900 forint,

b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként 9750 forint.
 (5) A hozzájárulást azon induló utasok száma után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a  (7) bekezdés 

szerint bevallani, akik esetében az indulás időpontja a (7) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.
 (6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás alapjának megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.
 (7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami 

adó- és vámhatóság e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványán.
 (8) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.
 (9) A  hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adó- és vámhatóság látja el. Az  e  §-ban 

nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (10) A hozzájárulásból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szabályaitól való eltérés

6. §  2022. július 1. és 2022. december 31. között – a  gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E.  §-ától 
eltérően  – a  cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a  személygépkocsi kilowattban kifejezett 
teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályaitól való eltérés

7. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 36.  § (1)  bekezdésétől eltérően 
2022-ben és 2023-ban a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, abban az  esetben pedig, 
ha az  belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez, a  forgalmazóval kötött és az  állami adóhatóság által 
jóváhagyott megállapodás alapján a  forgalmazót, valamint a  tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt 
kérelmet benyújtót, ha az  nem azonos a  tápszer forgalmazójával, a  forgalmazót valamennyi közfinanszírozásban 
részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban együtt: gyógyszer) után 
– a Gyftv. 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek és az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 
jogszabály szerinti tápszerek kivételével – a  tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási 
támogatásnak a  termelői árral vagy importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelői ár) arányos  
(termelői  ár/fogyasztói  ár) részére a  10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 
20  százalékos, a  10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési 
kötelezettség terheli.

 (2) Az (1) bekezdést első alkalommal a 2022. július 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

5. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való 
eltérés

8. § (1) A  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénytől (a továbbiakban: Távhő. törvény) 
eltérően a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan a  feldolgozóipari gyártó is az  energiaellátók jövedelemadója 
alanyának minősül.

 (2) E § alkalmazásában
1.  feldolgozóipari gyártó: a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj 

gyártó;
2.  bioetanol gyártó: az  igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább 

99  térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 
2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket gyártó;
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 (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, utasonként 3900 forint,

b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként 9750 forint.
 (5) A hozzájárulást azon induló utasok száma után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a  (7) bekezdés 

szerint bevallani, akik esetében az indulás időpontja a (7) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.
 (6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás alapjának megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.
 (7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami 

adó- és vámhatóság e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványán.
 (8) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.
 (9) A  hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adó- és vámhatóság látja el. Az  e  §-ban 

nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (10) A hozzájárulásból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szabályaitól való eltérés

6. §  2022. július 1. és 2022. december 31. között – a  gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E.  §-ától 
eltérően  – a  cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a  személygépkocsi kilowattban kifejezett 
teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályaitól való eltérés

7. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 36.  § (1)  bekezdésétől eltérően 
2022-ben és 2023-ban a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, abban az  esetben pedig, 
ha az  belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez, a  forgalmazóval kötött és az  állami adóhatóság által 
jóváhagyott megállapodás alapján a  forgalmazót, valamint a  tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt 
kérelmet benyújtót, ha az  nem azonos a  tápszer forgalmazójával, a  forgalmazót valamennyi közfinanszírozásban 
részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban együtt: gyógyszer) után 
– a Gyftv. 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek és az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 
jogszabály szerinti tápszerek kivételével – a  tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási 
támogatásnak a  termelői árral vagy importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelői ár) arányos  
(termelői  ár/fogyasztói  ár) részére a  10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 
20  százalékos, a  10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési 
kötelezettség terheli.

 (2) Az (1) bekezdést első alkalommal a 2022. július 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

5. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való 
eltérés

8. § (1) A  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénytől (a továbbiakban: Távhő. törvény) 
eltérően a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan a  feldolgozóipari gyártó is az  energiaellátók jövedelemadója 
alanyának minősül.

 (2) E § alkalmazásában
1.  feldolgozóipari gyártó: a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj 

gyártó;
2.  bioetanol gyártó: az  igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább 

99  térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 
2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket gyártó;
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3.  keményítő, keményítőtermék gyártó: a TEÁOR 106201 szakmakód szerinti tevékenységet végző;
4.  napraforgóolaj gyártó: a  TEÁOR 1041 szakmakód szerinti tevékenységet végzők közül a  1512 11 10, 

1512 11 91, 1512 19 10, 1512 19 90, 1516 20 95, 1516 20 98 vámtarifaszámú terméket gyártó.
 (3) A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2022. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022. adóévre várható 

fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 
2022. szeptember 20-áig bevallja, és 2022. szeptember 20. napjával kezdődően havonta egyenlő részletekben 
megfizeti minden hónap 20. napjáig.

 (4) A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévre várható 
fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 
2023. január 20-áig bevallja, és havonta egyelő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.

 (5) E  § rendelkezéseit a  feldolgozóipari gyártó első alkalommal a  2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabályaitól való eltérés

9. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4.  § (2)  bekezdésétől 
eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első 
napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni.

10. §  Az Efo tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében 
a munkáltató által fizetendő közteher mértéke
a) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 

a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,
b) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 

a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,
c) az  Efo tv. 2.  § 8.  pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített 

foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka,
azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.

11. §  Az Efo tv. 10. § (2) bekezdésétől eltérően a nyugellátás számítási alapja
a) a  10.  § a)  pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a  hónap első napján érvényes minimálbér 

1,4 százaléka,
b) a  10.  § b) és c)  pontja szerinti közteher fizetése esetén a  hónap első napján érvényes minimálbér 

2,8 százaléka,
azzal, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.

12. § (1) A  10.  § szerinti közterhet első alkalommal a  2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási 
jogviszonyok esetében kell megfizetni.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság 2022. július 10-éig honlapján közzéteszi a 10. § szerinti közteher-mértékeket, valamint 
a 9. § szerinti összeget és a nyugellátás 11. § szerint meghatározott alapját.

7. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szabályaitól való eltérés

13. § (1) A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. §-ától eltérően a Neta tv. 
alkalmazásában
a) VTSZ szám: a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I.  mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 2022. május 15-én 
hatályos szövege szerinti vámtarifaszám;

b) szörp: a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti gyümölcsszörp, valamint a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti víz- és 
kivonat alapú szörp, valamint a 2106 VTSZ szám alá tartozó, ital előállítására használatos, a megnevezésére 
jellemző ízű és illatú készítmény, amelyet cukorból, cukorszirupból vagy édesítőszerből, ízesítőanyagok, 
adalékanyagok vagy ezek kombinációjának hozzáadásával állítottak elő.

 (2) A Neta tv. 2. §-ától eltérően népegészségügyi termékadó-köteles a 2. mellékletben meghatározott, előrecsomagolt 
termék.
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 (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, utasonként 3900 forint,

b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként 9750 forint.
 (5) A hozzájárulást azon induló utasok száma után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a  (7) bekezdés 

szerint bevallani, akik esetében az indulás időpontja a (7) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.
 (6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás alapjának megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet.
 (7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami 

adó- és vámhatóság e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványán.
 (8) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.
 (9) A  hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adó- és vámhatóság látja el. Az  e  §-ban 

nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (10) A hozzájárulásból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevétele.

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szabályaitól való eltérés

6. §  2022. július 1. és 2022. december 31. között – a  gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E.  §-ától 
eltérően  – a  cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a  személygépkocsi kilowattban kifejezett 
teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szabályaitól való eltérés

7. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 36.  § (1)  bekezdésétől eltérően 
2022-ben és 2023-ban a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultját, abban az  esetben pedig, 
ha az  belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez, a  forgalmazóval kötött és az  állami adóhatóság által 
jóváhagyott megállapodás alapján a  forgalmazót, valamint a  tápszer társadalombiztosítási támogatása iránt 
kérelmet benyújtót, ha az  nem azonos a  tápszer forgalmazójával, a  forgalmazót valamennyi közfinanszírozásban 
részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere, tápszere (a továbbiakban együtt: gyógyszer) után 
– a Gyftv. 38. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek és az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 
jogszabály szerinti tápszerek kivételével – a  tárgyhavi vényforgalmi adatok alapján adódó társadalombiztosítási 
támogatásnak a  termelői árral vagy importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelői ár) arányos  
(termelői  ár/fogyasztói  ár) részére a  10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 
20  százalékos, a  10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési 
kötelezettség terheli.

 (2) Az (1) bekezdést első alkalommal a 2022. július 20. napjáig esedékes befizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

5. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való 
eltérés

8. § (1) A  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvénytől (a továbbiakban: Távhő. törvény) 
eltérően a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan a  feldolgozóipari gyártó is az  energiaellátók jövedelemadója 
alanyának minősül.

 (2) E § alkalmazásában
1.  feldolgozóipari gyártó: a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj 

gyártó;
2.  bioetanol gyártó: az  igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább 

99  térfogatszázalék alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 
2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket gyártó;
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3.  keményítő, keményítőtermék gyártó: a TEÁOR 106201 szakmakód szerinti tevékenységet végző;
4.  napraforgóolaj gyártó: a  TEÁOR 1041 szakmakód szerinti tevékenységet végzők közül a  1512 11 10, 

1512 11 91, 1512 19 10, 1512 19 90, 1516 20 95, 1516 20 98 vámtarifaszámú terméket gyártó.
 (3) A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2022. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022. adóévre várható 

fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 
2022. szeptember 20-áig bevallja, és 2022. szeptember 20. napjával kezdődően havonta egyenlő részletekben 
megfizeti minden hónap 20. napjáig.

 (4) A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévre várható 
fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 
2023. január 20-áig bevallja, és havonta egyelő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.

 (5) E  § rendelkezéseit a  feldolgozóipari gyártó első alkalommal a  2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabályaitól való eltérés

9. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4.  § (2)  bekezdésétől 
eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első 
napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni.

10. §  Az Efo tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében 
a munkáltató által fizetendő közteher mértéke
a) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 

a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,
b) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 

a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,
c) az  Efo tv. 2.  § 8.  pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített 

foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka,
azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.

11. §  Az Efo tv. 10. § (2) bekezdésétől eltérően a nyugellátás számítási alapja
a) a  10.  § a)  pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a  hónap első napján érvényes minimálbér 

1,4 százaléka,
b) a  10.  § b) és c)  pontja szerinti közteher fizetése esetén a  hónap első napján érvényes minimálbér 

2,8 százaléka,
azzal, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.

12. § (1) A  10.  § szerinti közterhet első alkalommal a  2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási 
jogviszonyok esetében kell megfizetni.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság 2022. július 10-éig honlapján közzéteszi a 10. § szerinti közteher-mértékeket, valamint 
a 9. § szerinti összeget és a nyugellátás 11. § szerint meghatározott alapját.

7. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szabályaitól való eltérés

13. § (1) A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. §-ától eltérően a Neta tv. 
alkalmazásában
a) VTSZ szám: a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I.  mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 2022. május 15-én 
hatályos szövege szerinti vámtarifaszám;

b) szörp: a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti gyümölcsszörp, valamint a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti víz- és 
kivonat alapú szörp, valamint a 2106 VTSZ szám alá tartozó, ital előállítására használatos, a megnevezésére 
jellemző ízű és illatú készítmény, amelyet cukorból, cukorszirupból vagy édesítőszerből, ízesítőanyagok, 
adalékanyagok vagy ezek kombinációjának hozzáadásával állítottak elő.

 (2) A Neta tv. 2. §-ától eltérően népegészségügyi termékadó-köteles a 2. mellékletben meghatározott, előrecsomagolt 
termék.
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3.  keményítő, keményítőtermék gyártó: a TEÁOR 106201 szakmakód szerinti tevékenységet végző;
4.  napraforgóolaj gyártó: a  TEÁOR 1041 szakmakód szerinti tevékenységet végzők közül a  1512 11 10, 

1512 11 91, 1512 19 10, 1512 19 90, 1516 20 95, 1516 20 98 vámtarifaszámú terméket gyártó.
 (3) A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2022. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2022. adóévre várható 

fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 
2022. szeptember 20-áig bevallja, és 2022. szeptember 20. napjával kezdődően havonta egyenlő részletekben 
megfizeti minden hónap 20. napjáig.

 (4) A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévre várható 
fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon 
2023. január 20-áig bevallja, és havonta egyelő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.

 (5) E  § rendelkezéseit a  feldolgozóipari gyártó első alkalommal a  2021. december 31-ét követően kezdődő, 
2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére alkalmazza.

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabályaitól való eltérés

9. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4.  § (2)  bekezdésétől 
eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első 
napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni.

10. §  Az Efo tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében 
a munkáltató által fizetendő közteher mértéke
a) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés a)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 

a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka,
b) az  Efo tv. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontja esetén a  munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 

a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka,
c) az  Efo tv. 2.  § 8.  pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített 

foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka,
azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.

11. §  Az Efo tv. 10. § (2) bekezdésétől eltérően a nyugellátás számítási alapja
a) a  10.  § a)  pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a  hónap első napján érvényes minimálbér 

1,4 százaléka,
b) a  10.  § b) és c)  pontja szerinti közteher fizetése esetén a  hónap első napján érvényes minimálbér 

2,8 százaléka,
azzal, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.

12. § (1) A  10.  § szerinti közterhet első alkalommal a  2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási 
jogviszonyok esetében kell megfizetni.

 (2) Az állami adó- és vámhatóság 2022. július 10-éig honlapján közzéteszi a 10. § szerinti közteher-mértékeket, valamint 
a 9. § szerinti összeget és a nyugellátás 11. § szerint meghatározott alapját.

7. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szabályaitól való eltérés

13. § (1) A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. §-ától eltérően a Neta tv. 
alkalmazásában
a) VTSZ szám: a  vám- és a  statisztikai nómenklatúráról, valamint a  Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 

2658/87/EGK tanácsi rendelet I.  mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 2022. május 15-én 
hatályos szövege szerinti vámtarifaszám;

b) szörp: a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti gyümölcsszörp, valamint a  Magyar Élelmiszerkönyv szerinti víz- és 
kivonat alapú szörp, valamint a 2106 VTSZ szám alá tartozó, ital előállítására használatos, a megnevezésére 
jellemző ízű és illatú készítmény, amelyet cukorból, cukorszirupból vagy édesítőszerből, ízesítőanyagok, 
adalékanyagok vagy ezek kombinációjának hozzáadásával állítottak elő.

 (2) A Neta tv. 2. §-ától eltérően népegészségügyi termékadó-köteles a 2. mellékletben meghatározott, előrecsomagolt 
termék.
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 (3) A  Neta tv. 6.  §-ától eltérően az  adó összegét a  2.  melléklet szerinti táblázatban meghatározott adómérték 
alkalmazásával kell megállapítani.

 (4) A Neta tv. 10/A. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.
 (5) E  § tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

8. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szabályaitól való eltérés

14. § (1) A  távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szerinti adófizetési kötelezettség mellett, a  Magyarországon 
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 16. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó személynek (e § alkalmazásában a  továbbiakban: adóalany) a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévére 
– az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét követően kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően 
kezdődő adóévére – és a 2023-ban kezdődő adóévére az adott adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig 
távközlési pótadót (e § alkalmazásában a  továbbiakban: pótadó) kell megállapítani, fizetni és bevallani az  állami 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

 (2) A  pótadó alapja a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévben – az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét 
követően kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően kezdődő adóévben – az  ezen adóévi, a  2023-ban 
kezdődő adóévben a  2023-ban kezdődő adóévi, az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységből származó, a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel (e § alkalmazásában a  továbbiakban: nettó árbevétel), 
figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra.

 (3) A távközlési pótadó mértéke a (2) bekezdés szerinti adóalap
a) 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
b) 1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
c) 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
d) 100 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék.

 (4) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 23.  pont a)–f )  alpontja szerint 
kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok (e § alkalmazásában a továbbiakban: kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok) pótadóját úgy kell megállapítani, hogy az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 
adóalanyok nettó árbevételét össze kell adni, és az eredmény alapulvételével a (3) bekezdés szerinti adómértékkel 
kiszámított összeget az  egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az  általuk 
elért nettó árbevétel az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes nettó 
árbevételben képvisel.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a  kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét 
követő szétválással, kiválással jött létre, vagy ha 2022. június 1-jét követően az (1) bekezdés szerinti tevékenységet 
végző jogalany az (1) bekezdés szerinti tevékenységet lehetővé tevő eszközeit 2022. június 1-jét követően más, vele 
kapcsolt vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó szervezet számára adta át vagy adta használatba.

 (6) Nem kell a  (4)  bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha az  adóalany bizonyítja, hogy az  (5)  bekezdésben említett 
ügyleteket nem az  e  §-ban foglalt rendelkezések megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági okok miatt 
hajtotta végre.

 (7) Az adóalanynak
a) 2022. november 30-ig a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévre a  2021-ben kezdődő adóévben elért 

nettó árbevétel alapján a  (3)  bekezdés szerinti adómértékkel, a  (8)  bekezdésre figyelemmel megállapított 
összegű;

b) a  2023-ban kezdődő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig a  2023-ban kezdődő adóévre a  2022. évre 
megállapított pótadóval egyező összegű

pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni és – az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon  – 
bevallani.

 (8) A  2022. július 1-jét követően kezdődő, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a  pótadó összege az  adóévi, 
(2)  bekezdés szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással, 365 napos időszakra számított összege alapján 
a (3) bekezdés szerint megállapított adóösszegnek az adóév naptári napjaival arányos része.

 (9) A  pótadóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el. A  pótadóból származó bevétel 
az  államháztartás központi alrendszerének bevétele. A  pótadót az  állami adóhatóság által meghatározott 
államháztartási számlára kell megfizetni.
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 (3) A  Neta tv. 6.  §-ától eltérően az  adó összegét a  2.  melléklet szerinti táblázatban meghatározott adómérték 
alkalmazásával kell megállapítani.

 (4) A Neta tv. 10/A. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.
 (5) E  § tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

8. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szabályaitól való eltérés

14. § (1) A  távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szerinti adófizetési kötelezettség mellett, a  Magyarországon 
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 16. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó személynek (e § alkalmazásában a  továbbiakban: adóalany) a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévére 
– az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét követően kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően 
kezdődő adóévére – és a 2023-ban kezdődő adóévére az adott adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig 
távközlési pótadót (e § alkalmazásában a  továbbiakban: pótadó) kell megállapítani, fizetni és bevallani az  állami 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

 (2) A  pótadó alapja a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévben – az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét 
követően kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően kezdődő adóévben – az  ezen adóévi, a  2023-ban 
kezdődő adóévben a  2023-ban kezdődő adóévi, az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységből származó, a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel (e § alkalmazásában a  továbbiakban: nettó árbevétel), 
figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra.

 (3) A távközlési pótadó mértéke a (2) bekezdés szerinti adóalap
a) 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
b) 1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
c) 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
d) 100 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék.

 (4) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 23.  pont a)–f )  alpontja szerint 
kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok (e § alkalmazásában a továbbiakban: kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok) pótadóját úgy kell megállapítani, hogy az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 
adóalanyok nettó árbevételét össze kell adni, és az eredmény alapulvételével a (3) bekezdés szerinti adómértékkel 
kiszámított összeget az  egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az  általuk 
elért nettó árbevétel az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes nettó 
árbevételben képvisel.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a  kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét 
követő szétválással, kiválással jött létre, vagy ha 2022. június 1-jét követően az (1) bekezdés szerinti tevékenységet 
végző jogalany az (1) bekezdés szerinti tevékenységet lehetővé tevő eszközeit 2022. június 1-jét követően más, vele 
kapcsolt vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó szervezet számára adta át vagy adta használatba.

 (6) Nem kell a  (4)  bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha az  adóalany bizonyítja, hogy az  (5)  bekezdésben említett 
ügyleteket nem az  e  §-ban foglalt rendelkezések megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági okok miatt 
hajtotta végre.

 (7) Az adóalanynak
a) 2022. november 30-ig a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévre a  2021-ben kezdődő adóévben elért 

nettó árbevétel alapján a  (3)  bekezdés szerinti adómértékkel, a  (8)  bekezdésre figyelemmel megállapított 
összegű;

b) a  2023-ban kezdődő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig a  2023-ban kezdődő adóévre a  2022. évre 
megállapított pótadóval egyező összegű

pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni és – az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon  – 
bevallani.

 (8) A  2022. július 1-jét követően kezdődő, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a  pótadó összege az  adóévi, 
(2)  bekezdés szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással, 365 napos időszakra számított összege alapján 
a (3) bekezdés szerint megállapított adóösszegnek az adóév naptári napjaival arányos része.

 (9) A  pótadóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el. A  pótadóból származó bevétel 
az  államháztartás központi alrendszerének bevétele. A  pótadót az  állami adóhatóság által meghatározott 
államháztartási számlára kell megfizetni.
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 (3) A  Neta tv. 6.  §-ától eltérően az  adó összegét a  2.  melléklet szerinti táblázatban meghatározott adómérték 
alkalmazásával kell megállapítani.

 (4) A Neta tv. 10/A. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.
 (5) E  § tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

8. A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szabályaitól való eltérés

14. § (1) A  távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény szerinti adófizetési kötelezettség mellett, a  Magyarországon 
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 16. pontja szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó személynek (e § alkalmazásában a  továbbiakban: adóalany) a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévére 
– az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét követően kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően 
kezdődő adóévére – és a 2023-ban kezdődő adóévére az adott adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig 
távközlési pótadót (e § alkalmazásában a  továbbiakban: pótadó) kell megállapítani, fizetni és bevallani az  állami 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

 (2) A  pótadó alapja a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévben – az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét 
követően kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően kezdődő adóévben – az  ezen adóévi, a  2023-ban 
kezdődő adóévben a  2023-ban kezdődő adóévi, az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységből származó, a  helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel (e § alkalmazásában a  továbbiakban: nettó árbevétel), 
figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra.

 (3) A távközlési pótadó mértéke a (2) bekezdés szerinti adóalap
a) 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
b) 1 milliárd forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
c) 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
d) 100 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék.

 (4) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 23.  pont a)–f )  alpontja szerint 
kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok (e § alkalmazásában a továbbiakban: kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok) pótadóját úgy kell megállapítani, hogy az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló 
adóalanyok nettó árbevételét össze kell adni, és az eredmény alapulvételével a (3) bekezdés szerinti adómértékkel 
kiszámított összeget az  egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az  általuk 
elért nettó árbevétel az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összes nettó 
árbevételben képvisel.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a  kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét 
követő szétválással, kiválással jött létre, vagy ha 2022. június 1-jét követően az (1) bekezdés szerinti tevékenységet 
végző jogalany az (1) bekezdés szerinti tevékenységet lehetővé tevő eszközeit 2022. június 1-jét követően más, vele 
kapcsolt vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó szervezet számára adta át vagy adta használatba.

 (6) Nem kell a  (4)  bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha az  adóalany bizonyítja, hogy az  (5)  bekezdésben említett 
ügyleteket nem az  e  §-ban foglalt rendelkezések megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági okok miatt 
hajtotta végre.

 (7) Az adóalanynak
a) 2022. november 30-ig a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévre a  2021-ben kezdődő adóévben elért 

nettó árbevétel alapján a  (3)  bekezdés szerinti adómértékkel, a  (8)  bekezdésre figyelemmel megállapított 
összegű;

b) a  2023-ban kezdődő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig a  2023-ban kezdődő adóévre a  2022. évre 
megállapított pótadóval egyező összegű

pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni és – az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon  – 
bevallani.

 (8) A  2022. július 1-jét követően kezdődő, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a  pótadó összege az  adóévi, 
(2)  bekezdés szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással, 365 napos időszakra számított összege alapján 
a (3) bekezdés szerint megállapított adóösszegnek az adóév naptári napjaival arányos része.

 (9) A  pótadóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el. A  pótadóból származó bevétel 
az  államháztartás központi alrendszerének bevétele. A  pótadót az  állami adóhatóság által meghatározott 
államháztartási számlára kell megfizetni.
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9. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szabályaitól való eltérés

15. § (1) A  pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvénytől (a továbbiakban: Pti. tv.) eltérően a  Pti. tv.-t 
a pénzforgalmi szolgáltatási, a hitel- és pénzkölcsönnyújtási, a pénzváltási, a pénzváltás-közvetítési tevékenységeket 
Magyarországon határon átnyúló szolgáltatásként végző személyekre is – az e §-ban meghatározott eltérésekkel – 
alkalmazni kell.

 (2) E § alkalmazásában határon átnyúló szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény szerint meghatározott határon átnyúló szolgáltatás.

 (3) Az  (1) bekezdés szerinti, Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végző személy a Magyarországon határon 
átnyúló szolgáltatásként végzett műveleteire a  Pti. tv.-nek a  Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és pénzkölcsönt nyújtó 
pénzügyi intézményre, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetre, pénzváltás közvetítésére jogosult 
kiemelt közvetítőre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti, Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végző személy állami adóhatósági 
nyilvántartásba vétele érdekében az  állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon köteles 
az  állami adóhatósághoz bejelentkezni 2022. szeptember 1-ig, ha e  § rendelkezései alapján a  tranzakciós 
illetékfizetési kötelezettség alanyává válik 2022. július 1-jétől. Ha az (1) bekezdés szerinti, Magyarországon határon 
átnyúló szolgáltatást végző személy 2022. július 1-jét követően válik e  § rendelkezései alapján a  tranzakciós 
illetékfizetési kötelezettség alanyává, az alannyá válás napját követő hónap 1. napjáig kell bejelentkeznie az állami 
adóhatósághoz. Az  állami adóhatóság a  bejelentkezés alapján nyilvántartásba veszi az  (1)  bekezdés szerinti, 
Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végző személyt.

 (5) A  Pti. tv. 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően a  pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a  Pti. tv. 7.  § (1)  bekezdés 
e) és f )  pontja szerinti kivétellel a  pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként 
legfeljebb 10 ezer forint.

 (6) A Pti. tv. 7. § (1) bekezdés h) pontjától eltérően a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték 
alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 10 ezer forint a  Pti. tv. 6.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
esetében átutalásonként, illetve kifizetésenként, ha a  tranzakciós illetékfizetésre a  Posta Elszámoló Központot 
működtető intézmény kötelezett.

10. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény szabályaitól való eltérés

16. § (1) A  biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény (a továbbiakban: Bizta tv.) szerinti biztosító (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: biztosító) a  2022. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra biztosítási pótadó 
(e § alkalmazásában a továbbiakban: pótadó) fizetésére köteles.

 (2) A pótadó alapja
a) a Bizta tv. szerinti biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó, valamint
b) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 2.  melléklete szerinti biztosítási ágazatokba 

tartozó biztosítási szolgáltatás nyújtásából származó,
Bizta tv. szerinti biztosítási díj (a továbbiakban: biztosítási díj) összege.

 (3) A pótadó mértéke a 2022. július 1. és 2022. december 31. között keletkezett adóalap esetén
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adóalaprész

aa) 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 4 százalék,
ab) 1 milliárd forintot meghaladó, de 18 milliárd forintot meg nem haladó része után 8 százalék,
ac) 18 milliárd forintot meghaladó része után 14 százalék, valamint

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adóalaprész
ba) 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 2 százalék,
bb) 1 milliárd forintot meghaladó, de 18 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
bc) 18 milliárd forintot meghaladó része után 6 százalék.

 (4) A pótadó mértéke a 2023. január 1. és 2023. december 31. között keletkezett adóalap esetén
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adóalaprész

aa) 2 milliárd forintot meg nem haladó része után 2 százalék,
ab) 2 milliárd forintot meghaladó, de 36 milliárd forintot meg nem haladó része után 4 százalék,
ac) 36 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék, valamint
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b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adóalaprész
ba) 2 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
bb) 2 milliárd forintot meghaladó, de 36 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék,
bc) 36 milliárd forintot meghaladó része után 3 százalék.

 (5) A biztosítónak
a) 2022. november 30-ig a  2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díj alapulvételével 

a (3) bekezdés szerinti adómértékkel, a (7) bekezdésre figyelemmel számított,
b) 2023. május 31-ig a  (3)  bekezdés szerinti adómértékkel számított, 2023. január 31-ig bevallandó pótadóval 

egyező
összegű pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni és – az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon – bevallani.

 (6) A biztosítónak a (3) bekezdés szerinti adómértékekkel számított pótadót 2023. január 31-ig, a (4) bekezdés szerinti 
adómértékekkel számított pótadót 2024. január 31-ig kell megállapítania, megfizetnie és – az  állami adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványon – bevallania. Ha a  megfizetett pótadóelőleg összege több, mint a  pótadó 
bevallott összege, a különbözetet az adóalany a pótadóbevallás benyújtásának napjától igényelheti vissza az adózás 
rendjéről szóló törvény adóvisszatérítési szabályai alapján.

 (7) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 23.  pont a)–f )  alpontja szerint 
kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok (e § alkalmazásában a továbbiakban: kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok) adóját úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok 
adóalapját össze kell adni, és az  eredmény alapulvételével a  (3) és (4)  bekezdés szerinti adómértékkel kiszámított 
összeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az általuk elért adóalap 
az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összesített adóalapban képvisel.

 (8) A (7) bekezdés szerinti rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét követő 
szétválással, kiválással jött létre, vagy ha a 2022. június 1-jét követően biztosítási adóköteles tevékenységet végző 
jogalany az  e  tevékenységet lehetővé tevő eszközeit 2022. június 1-jét követően más, vele kapcsolt vállalkozási 
viszonyban álló biztosító számára adta át vagy adta használatba.

 (9) Nem kell a  (7)  bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha az  adóalany bizonyítja, hogy a  (8)  bekezdésben 
meghatározott ügyleteket nem az e §-ban foglalt rendelkezések megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági 
okok miatt hajtotta végre.

 (10) A  pótadóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el. A  pótadóból származó bevétel 
az  államháztartás központi alrendszerének bevétele. A  pótadót az  állami adóhatóság által meghatározott 
államháztartási számlára kell megfizetni.

11. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény szabályaitól való eltérés

17. § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110.  § (1)  bekezdés d)  pontjától eltérően 
az  adó mértéke a  fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 5375 forint/ezer 
kilogramm.

 (2) A Jöt. 110. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az adó mértéke az LPG-re egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés 
vagy felhasználás esetén 14 685 forint/ezer kilogramm.

 (3) A  Jöt. 110.  § (1)  bekezdés f )  pontjától eltérően az  adó mértéke a  földgázra közúti járművek üzemanyagakénti 
kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 32 forint/nm3, egyébként 0,3492 forint/kWh.

 (4) A Jöt. 110. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően az adó mértéke a villamos energiára 358,50 forint/megawattóra.
 (5) A Jöt. 110. § (1) bekezdés h) pontjától eltérően az adó mértéke a szénre 2905 forint/ezer kilogramm.

18. § (1) A Jöt. 125. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően az adó mértéke a kisüzemi sörfőzdében előállított sörre 900 forint/
hektoliter/tényleges alkoholtartalom fok.

 (2) A  Jöt. 125.  § (2)  bekezdés b)  pontjától eltérően az  adó mértéke más sörre 1800 forint/hektoliter/tényleges 
alkoholtartalom fok.

 (3) A Jöt. 128. § (2) bekezdésétől eltérően az adó mértéke a habzóborra 18 100 forint/hektoliter.
 (4) A Jöt. 129. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően az adó mértéke a más egyéb csendes erjesztett italra 10 900 forint/

hektoliter.
 (5) A Jöt. 130. § (2) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az egyéb habzó erjesztett italra 18 100 forint/hektoliter.
 (6) A Jöt. 131. § (2) bekezdésétől eltérően az adó mértéke a köztes alkoholtermékre 28 100 forint/hektoliter.
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b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti adóalaprész
ba) 2 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
bb) 2 milliárd forintot meghaladó, de 36 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék,
bc) 36 milliárd forintot meghaladó része után 3 százalék.

 (5) A biztosítónak
a) 2022. november 30-ig a  2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig elszámolt biztosítási díj alapulvételével 

a (3) bekezdés szerinti adómértékkel, a (7) bekezdésre figyelemmel számított,
b) 2023. május 31-ig a  (3)  bekezdés szerinti adómértékkel számított, 2023. január 31-ig bevallandó pótadóval 

egyező
összegű pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni és – az  állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon – bevallani.

 (6) A biztosítónak a (3) bekezdés szerinti adómértékekkel számított pótadót 2023. január 31-ig, a (4) bekezdés szerinti 
adómértékekkel számított pótadót 2024. január 31-ig kell megállapítania, megfizetnie és – az  állami adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványon – bevallania. Ha a  megfizetett pótadóelőleg összege több, mint a  pótadó 
bevallott összege, a különbözetet az adóalany a pótadóbevallás benyújtásának napjától igényelheti vissza az adózás 
rendjéről szóló törvény adóvisszatérítési szabályai alapján.

 (7) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 23.  pont a)–f )  alpontja szerint 
kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok (e § alkalmazásában a továbbiakban: kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok) adóját úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok 
adóalapját össze kell adni, és az  eredmény alapulvételével a  (3) és (4)  bekezdés szerinti adómértékkel kiszámított 
összeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az általuk elért adóalap 
az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok által elért összesített adóalapban képvisel.

 (8) A (7) bekezdés szerinti rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét követő 
szétválással, kiválással jött létre, vagy ha a 2022. június 1-jét követően biztosítási adóköteles tevékenységet végző 
jogalany az  e  tevékenységet lehetővé tevő eszközeit 2022. június 1-jét követően más, vele kapcsolt vállalkozási 
viszonyban álló biztosító számára adta át vagy adta használatba.

 (9) Nem kell a  (7)  bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha az  adóalany bizonyítja, hogy a  (8)  bekezdésben 
meghatározott ügyleteket nem az e §-ban foglalt rendelkezések megkerülése céljából, hanem kizárólag gazdasági 
okok miatt hajtotta végre.

 (10) A  pótadóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el. A  pótadóból származó bevétel 
az  államháztartás központi alrendszerének bevétele. A  pótadót az  állami adóhatóság által meghatározott 
államháztartási számlára kell megfizetni.

11. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény szabályaitól való eltérés

17. § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110.  § (1)  bekezdés d)  pontjától eltérően 
az  adó mértéke a  fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 5375 forint/ezer 
kilogramm.

 (2) A Jöt. 110. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az adó mértéke az LPG-re egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés 
vagy felhasználás esetén 14 685 forint/ezer kilogramm.

 (3) A  Jöt. 110.  § (1)  bekezdés f )  pontjától eltérően az  adó mértéke a  földgázra közúti járművek üzemanyagakénti 
kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 32 forint/nm3, egyébként 0,3492 forint/kWh.

 (4) A Jöt. 110. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően az adó mértéke a villamos energiára 358,50 forint/megawattóra.
 (5) A Jöt. 110. § (1) bekezdés h) pontjától eltérően az adó mértéke a szénre 2905 forint/ezer kilogramm.

18. § (1) A Jöt. 125. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően az adó mértéke a kisüzemi sörfőzdében előállított sörre 900 forint/
hektoliter/tényleges alkoholtartalom fok.

 (2) A  Jöt. 125.  § (2)  bekezdés b)  pontjától eltérően az  adó mértéke más sörre 1800 forint/hektoliter/tényleges 
alkoholtartalom fok.

 (3) A Jöt. 128. § (2) bekezdésétől eltérően az adó mértéke a habzóborra 18 100 forint/hektoliter.
 (4) A Jöt. 129. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően az adó mértéke a más egyéb csendes erjesztett italra 10 900 forint/

hektoliter.
 (5) A Jöt. 130. § (2) bekezdésétől eltérően az adó mértéke az egyéb habzó erjesztett italra 18 100 forint/hektoliter.
 (6) A Jöt. 131. § (2) bekezdésétől eltérően az adó mértéke a köztes alkoholtermékre 28 100 forint/hektoliter.
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 (7) A  Jöt. 132.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjától eltérően az  adó mértéke a  bérfőzött párlatra 565 840 forint/
hektoliter tiszta szesz.

 (8) A  Jöt. 132.  § (2)  bekezdés b)  pontjától eltérően az  adó mértéke az  alkoholtermékre 565 840 forint/hektoliter 
tiszta szesz. Az  adóraktár engedélyese az  általa a  2022. június 30-án hatályos szabályoknak megfelelően nyújtott 
jövedéki biztosítékot az  e  bekezdés szerint megállapított adóterhet viselő termék után a  Jöt. 21.  §-ától eltérően 
2022.  december 31-ig egészíti ki a  Jöt. 21.  §-ában meghatározott összegre, és a  kiegészítésig terjedő időszakban 
nem alkalmazandó a Jöt. 15. § (7) bekezdése és a Jöt. 21. § (9) bekezdése.

19. §  A Jöt. 145. § (1) bekezdés a)–g) pontjától eltérően a jövedéki adó mértéke
a) a cigarettára

aa) a  2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 27 800 forint/ezer darab és 
a kiskereskedelmi eladási ár 23,5 százaléka, de legalább 40 800 forint/ezer darab,

ab) 2023. január 1-jétől 29 500 forint/ezer darab és a  kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, 
de legalább 41 800 forint/ezer darab,

b) a szivarra, a szivarkára
ba) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, 

de legalább 4 620 forint/ezer darab,
bb) 2023. január 1-jétől a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 840 forint/ezer darab,

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra
ca) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 24 780 forint/kilogramm,
cb) 2023. január 1-jétől 25 960 forint/kilogramm,

d) a töltőfolyadékra
da) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 31,5 forint/milliliter,
db) 2023. január 1-jétől 33 forint/milliliter,

e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott
ea) egyszer használatos termékeire 2022. július 1-jétől 35 forint/darab (szál),
eb) folyadékára 70 forint/milliliter,

f ) a füst nélküli dohánytermékre
fa) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 24 780 forint/kilogramm,
fb) 2023. január 1-jétől 25 960 forint/kilogramm,

g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre
ga) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 24 780 forint/kilogramm,
gb) 2023. január 1-jétől 25 960 forint/kilogramm.

12. A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény szabályaitól való eltérés

20. § (1) A  2022. július 1-jét magában foglaló adóévben – az  adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét követően 
kezdő adóalany esetén a  2022. július 1-jét követően kezdődő adóévben – a  kiskereskedelmi adóról szóló 
2020. évi XLV.  törvény (a továbbiakban: Kiskeradó tv.) szerinti adóköteles tevékenységet végző adóalanynak 
– a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 30-ig egyszeri, a  2021. évben kezdődő adóéve – több, 
a 2021. évben kezdődő adóév esetén a 2021. évben kezdődő utolsó adóéve – kiskereskedelmi adójának az adóéve 
naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített) összege 80 százalékával azonos összegű kiskereskedelmi 
pótadót (e § alkalmazásában a  továbbiakban: pótadó) kell megállapítania, megfizetnie és – az  állami adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványon – bevallania.

 (2) Az  az  adóalany, amelynek nincs a  2021. évben kezdődő adóéve, a  Kiskeradó tv. szerint a  2022. évben kezdődő 
adóévéről benyújtandó bevallással egyidejűleg a  2022. évben kezdődő adóéve – több, a 2022. évben kezdődő 
adóév esetén a  2022. évben kezdődő utolsó adóéve – adójának az  adóéve naptári napjai alapján 365 napra 
számított (évesített) összege 80 százalékával azonos összeget köteles pótadóként megállapítani, megfizetni és 
– az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – bevallani.

 (3) A  pótadóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el, a  pótadóból származó bevétel 
az  államháztartás központi alrendszerének bevétele, a  pótadót az  állami adóhatóság által meghatározott 
államháztartási számlára kell megfizetni.
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21. § (1) A  2022. július 1-jét követően kezdődő, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a  fizetendő kiskereskedelmi adó 
összege az adóévi, Kiskeradó tv. szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással 365 napos időszakra számított 
összege alapján a  Kiskeradó tv. 6.  §-a szerint, a  2023-ban kezdődő adóévtől a  (2)  bekezdés szerint megállapított 
adóösszegnek az adóév naptári napjaival arányos része.

 (2) A Kiskeradó tv. 6. §-ától eltérően az adózó 2023-ban kezdődő adóévében a következő adómértéket kell alkalmazni 
az adó megállapítása során:
a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék,
c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
d) az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1 százalék.

 (3) A  2023-ban kezdődő adóév adóelőlegének megállapítása során a  Kiskeradó tv. 6.  §-a nem alkalmazható, 
az adóelőleget a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani.

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szabályaitól való eltérés

22. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjától eltérően 
a  bányajáradék mértéke a  2022. és a  2023. évben a  hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag 
mennyisége után keletkező értéknek
a) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén 

mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében – a Bt. 20. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt kivétellel – 
48 százaléka,

b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és szabadáron értékesített 
földgáz esetében 42 százaléka, amennyiben a bányajáradék Bt. 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint 
számított mértéke a 42 százalékot nem éri el,

c) a próbatermelés során, valamint a  termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. után üzemszerűen 
termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében – a  Bt. 20.  § (3)  bekezdés 
d) és e) pontjában foglalt kivétellel – 36 százaléka.

 (2) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználók ellátása érdekében értékesített földgáz esetében a Bt. 20. § (3) bekezdés b) pontját kell alkalmazni.

23. §  A Bt. 20.  § (4a)  bekezdésétől eltérően, ha a  TTF földgáz tőzsdei jegyzésárának a  havi átlaga a  18 EUR/MWh-t 
meghaladja, földgáz esetében a 22. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja és az 1998. január 1. előtt termelésbe állított 
szénhidrogén mezőkön kitermelt és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
értékesített földgáz esetében a Bt. 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bányajáradék mértéke L%-kal, de legfeljebb 
6%-kal emelkedik, ahol L = Jalap × (PTTF – 18 EUR/MWh) × 3,2%, L: a  bányajáradék-növekedés százalékos 
mértéke (%); Jalap: a  bányajáradék 22.  § (1)  bekezdés a), b) és c)  pontja, és az  1998. január 1. előtt termelésbe 
állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
értékesített földgáz esetében a Bt. 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéke (%); PTTF: a TTF földgáz bevallási 
időszak napi jegyzésárainak számtani átlaga (EUR/MWh).

24. §  A Bt. 20. § (4b) bekezdése nem alkalmazható.

25. § (1) A Bt. bányajáradék számítási szabályait a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) A  kőolaj és szénhidrogén földgázra (a továbbiakban együtt: szénhidrogén) megállapított mezők esetében 

–  a  Bt.  20.  § (3)  bekezdésében meghatározott kategóriánként – a  bányavállalkozó – a  (3)  bekezdés szerinti 
kivétellel  – a 2022. és a 2023. évben legalább a  2021. évben kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségű 
szénhidrogént köteles kitermelni.

 (3) A  bányavállalkozó nem köteles a  (2)  bekezdés szerinti kitermelési mennyiség kitermelésére, ha annak műszaki, 
illetve földtani akadálya van, vagy vis maior helyzet adódott. Az  akadály vagy a  vis maior fennállásának 
megállapítását a bányafelügyelettől kell kérelmezni, a kérelem alapjául szolgáló indokok bemutatásával.

 (4) A  bányafelügyelet a  (3)  bekezdés szerinti kérelem alapján, ha az  abban foglalt indokok fennállnak, megállapítja 
az  akadály vagy a  vis maior fennállásának tényét és a  kérelmező bányavállalkozóra vonatkozó csökkentett 
kitermelési mennyiséget. A bányafelügyelet a megalapozatlan kérelmet elutasítja.
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21. § (1) A  2022. július 1-jét követően kezdődő, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a  fizetendő kiskereskedelmi adó 
összege az adóévi, Kiskeradó tv. szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással 365 napos időszakra számított 
összege alapján a  Kiskeradó tv. 6.  §-a szerint, a  2023-ban kezdődő adóévtől a  (2)  bekezdés szerint megállapított 
adóösszegnek az adóév naptári napjaival arányos része.

 (2) A Kiskeradó tv. 6. §-ától eltérően az adózó 2023-ban kezdődő adóévében a következő adómértéket kell alkalmazni 
az adó megállapítása során:
a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék,
c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
d) az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1 százalék.

 (3) A  2023-ban kezdődő adóév adóelőlegének megállapítása során a  Kiskeradó tv. 6.  §-a nem alkalmazható, 
az adóelőleget a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani.

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szabályaitól való eltérés

22. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. § (3) bekezdés a), b) és c) pontjától eltérően 
a  bányajáradék mértéke a  2022. és a  2023. évben a  hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag 
mennyisége után keletkező értéknek
a) a termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. előtt üzemszerűen termelésbe állított szénhidrogén 

mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében – a Bt. 20. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt kivétellel – 
48 százaléka,

b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és szabadáron értékesített 
földgáz esetében 42 százaléka, amennyiben a bányajáradék Bt. 20. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint 
számított mértéke a 42 százalékot nem éri el,

c) a próbatermelés során, valamint a  termelési műszaki üzemi terv alapján 2008. január 1. után üzemszerűen 
termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt kőolaj és földgáz esetében – a  Bt. 20.  § (3)  bekezdés 
d) és e) pontjában foglalt kivétellel – 36 százaléka.

 (2) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználók ellátása érdekében értékesített földgáz esetében a Bt. 20. § (3) bekezdés b) pontját kell alkalmazni.

23. §  A Bt. 20.  § (4a)  bekezdésétől eltérően, ha a  TTF földgáz tőzsdei jegyzésárának a  havi átlaga a  18 EUR/MWh-t 
meghaladja, földgáz esetében a 22. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja és az 1998. január 1. előtt termelésbe állított 
szénhidrogén mezőkön kitermelt és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
értékesített földgáz esetében a Bt. 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bányajáradék mértéke L%-kal, de legfeljebb 
6%-kal emelkedik, ahol L = Jalap × (PTTF – 18 EUR/MWh) × 3,2%, L: a  bányajáradék-növekedés százalékos 
mértéke (%); Jalap: a  bányajáradék 22.  § (1)  bekezdés a), b) és c)  pontja, és az  1998. január 1. előtt termelésbe 
állított szénhidrogén mezőkön kitermelt és az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
értékesített földgáz esetében a Bt. 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéke (%); PTTF: a TTF földgáz bevallási 
időszak napi jegyzésárainak számtani átlaga (EUR/MWh).

24. §  A Bt. 20. § (4b) bekezdése nem alkalmazható.

25. § (1) A Bt. bányajáradék számítási szabályait a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) A  kőolaj és szénhidrogén földgázra (a továbbiakban együtt: szénhidrogén) megállapított mezők esetében 

–  a  Bt.  20.  § (3)  bekezdésében meghatározott kategóriánként – a  bányavállalkozó – a  (3)  bekezdés szerinti 
kivétellel  – a 2022. és a 2023. évben legalább a  2021. évben kitermelt mennyiséggel azonos mennyiségű 
szénhidrogént köteles kitermelni.

 (3) A  bányavállalkozó nem köteles a  (2)  bekezdés szerinti kitermelési mennyiség kitermelésére, ha annak műszaki, 
illetve földtani akadálya van, vagy vis maior helyzet adódott. Az  akadály vagy a  vis maior fennállásának 
megállapítását a bányafelügyelettől kell kérelmezni, a kérelem alapjául szolgáló indokok bemutatásával.

 (4) A  bányafelügyelet a  (3)  bekezdés szerinti kérelem alapján, ha az  abban foglalt indokok fennállnak, megállapítja 
az  akadály vagy a  vis maior fennállásának tényét és a  kérelmező bányavállalkozóra vonatkozó csökkentett 
kitermelési mennyiséget. A bányafelügyelet a megalapozatlan kérelmet elutasítja.
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 (5) Ha a  bányavállalkozó a  (2)  bekezdés szerinti kitermelési mennyiséget, illetve a  (4)  bekezdés szerint engedélyezett 
kitermelési mennyiséget bányafelügyeleti engedély hiányában nem teljesíti, a  bányafelügyelet a  szabálytalanul 
gyakorolt bányászati tevékenységre vonatkozó, a Bt. 41. §-ában meghatározott szankciókat alkalmazza, azzal, hogy 
közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható. A jogsértés miatt kiszabott bírság mértéke nem lehet 
kevesebb, mint a ki nem termelt szénhidrogén mennyisége után számított bányajáradék összege. A bírság mértéke 
tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 
25. § (1) bekezdése szerinti bírságmaximumot nem kell figyelembe venni.

14. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

26. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet1.) azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy
a) a Rendelet1. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fajlagos érték a 2022. évben nem lehet kevesebb, 

mint 260 000 forint/tonna,
b) a Rendelet1. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fajlagos érték a 2023. évben nem lehet kevesebb, 

mint 230 000 forint/tonna,
c) a Rendelet1. 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  Rendelet1. 6.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ac)  alpontjaiban 

meghatározott fajlagos érték a 2022. évben nem lehet kevesebb, mint 40 000 forint/MWh, és
d) a Rendelet1. 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  Rendelet1. 6.  § (1)  bekezdés a)  pont ab) és ac)  alpontjaiban 

meghatározott fajlagos érték 2023-ban nem lehet kevesebb, mint 35 000 forint/MWh.

15. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 13. és 14. alcím, a 28. §, a 30. §, valamint a 3. melléklet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

28. §  A 13. alcímet és a 14. alcímet nem kell alkalmazni az e  rendelet hatálybalépését követően megkötött koncessziós 
szerződés alapján vagy megállapított bányatelekből kitermelt kőolaj és földgáz tekintetében.

29. §  E rendelet vonatkozásában a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-át nem kell 
alkalmazni.

30. §  A Rendelet1. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A cégautóadó havi mértéke

A B C D

1. Teljesítmény (kW)
„0”–„4” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

2. 0–50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint

3. 51–90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint

4. 91–120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint

5. 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint

2. melléklet a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A népegészségügyi termékadó-köteles termék

A B C

1. Adóköteles termék Adómérték

2. a) Üdítőital

3. aa)

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, szörpnek nem 
minősülő – olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma meghaladja a 8 gramm cukor/100 ml mennyiséget, vagy 
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, a 
–   legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, 

gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint 
–  legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek 
kivételével

23 forint/liter

4. ab)

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, szörpnek nem 
minősülő – olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert 
tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 8 gramm cukor/100 ml mennyiséget nem haladja meg, a
–  legalább 50 % gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, 

gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint 
–  legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek 
kivételével

8 forint/liter

5. ac)

a szörp, mely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja 
a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és 
édesítőszert egyaránt tartalmaz, a
–  a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint
–  a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök
kivételével

310 forint/liter

6. ad)

a szörp, mely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy 
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, a
–  a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint
–  a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök
kivételével

105 forint/liter
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1. melléklet a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A cégautóadó havi mértéke

A B C D

1. Teljesítmény (kW)
„0”–„4” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

2. 0–50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint

3. 51–90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint

4. 91–120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint

5. 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint

2. melléklet a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A népegészségügyi termékadó-köteles termék

A B C

1. Adóköteles termék Adómérték

2. a) Üdítőital

3. aa)

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, szörpnek nem 
minősülő – olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma meghaladja a 8 gramm cukor/100 ml mennyiséget, vagy 
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, a 
–   legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, 

gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint 
–  legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek 
kivételével

23 forint/liter

4. ab)

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, szörpnek nem 
minősülő – olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert 
tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és 
cukortartalma a 8 gramm cukor/100 ml mennyiséget nem haladja meg, a
–  legalább 50 % gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, 

gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint 
–  legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek 
kivételével

8 forint/liter

5. ac)

a szörp, mely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja 
a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és 
édesítőszert egyaránt tartalmaz, a
–  a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint
–  a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök
kivételével

310 forint/liter

6. ad)

a szörp, mely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy 
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, a
–  a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint
–  a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök
kivételével

105 forint/liter
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7. b) Energiaital

8. ba)

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha metil-xantint tartalmaz, 
ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék valamely összetevője 
tartalmazza, és metil-xantin-tartalma meghaladja a 15 milligramm 
metil-xantin/100 milliliter mennyiséget 

65 forint/liter

9. bb)

a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha metil-xantint tartalmaz, 
ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék valamely összetevője 
tartalmazza, és taurint, ginsenget, L-arginint vagy ezek kombinációját 
tartalmazza

390 forint/liter

10. c) Előrecsomagolt cukrozott készítmény

11. ca)

a 1704, a d) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó 
olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma 
meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy hozzáadott 
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide nem értve azt a terméket, 
amely legalább 20 gramm méz/100 gramm mennyiséget tartalmaz, feltéve, 
hogy cukortartalma nem haladja meg a 40 gramm cukor/100 gramm 
mennyiséget, valamint a 1905 10 és a 1905 40 VTSZ szám alá tartozó 
termékeket

210 forint/kilogramm

12. cb)

a 1704, a d) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2105 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 
–  azt a terméket, amely legalább 20 gramm méz/100 gramm mennyiséget 

tartalmaz, feltéve, hogy cukortartalma nem haladja meg a 25 gramm 
cukor/100 gramm mennyiséget, valamint 

–  a 1905 10 és a 1905 40 VTSZ szám alá tartozó termékeket

65 forint/kilogramm

13. cc)

a 1806 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél 
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm 
mennyiséget, vagy amely hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt 
tartalmaz, 
–  a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek és 
–  a ce) pont hatálya alá eső termékek 
kivételével

210 forint/kilogramm

14. cd)

a 1806 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél 
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, 
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 
nem haladja meg,  
–  a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek és
–  a ce) pont hatálya alá eső termékek 
kivételével

65 forint/kilogramm

15. ce)

a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél 
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot és 
édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 
meghaladja

 110 forint/kilogramm
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16. cf )

a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél 
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, 
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 
nem haladja meg

40 forint/kilogramm 

17. d) 

Sós snack

a 1904, 1905, 2005 20 20, 2005 99, 2008 VTSZ szám alá tartozó, gabona, 
burgonya, zöldség vagy olajos magvak felhasználásával készült, sütött, 
extrudált, pirított, puffasztott vagy pörkölt és azonnali fogyasztásra 
alkalmas termék, ha 
–  sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget, vagy
–  telített zsírsavtartalma meghaladja a 2 gramm/ 100 gramm 

mennyiséget, 
ide nem értve a kenyeret és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti,  
legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú sütőipari terméket

390 forint/kilogramm

18. e)

Ételízesítő

390 forint/kilogramm 
vagy 390 forint/liter

a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó – gyermektápszernek, fogyasztásra 
kész levesnek vagy mártásnak nem minősülő – termék, ha sótartalma 
meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget, kivéve 
–  a mustárt, 
–  a ketchupot és
–  az olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesítő 

zöldség készítményt, amelynek sótartalma nem haladja meg  
a 15 gramm só/l00 gramm mennyiséget

19. f ) Ízesített sör

20. fa)

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma 
meghaladja az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott 
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is,  
ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert

33 forint/liter

21. fb)

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, 
vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, ideértve  
azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve 
édesítőszert

10 forint/liter

22. g) Alkoholos frissítő

23. ga)

a legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,  
2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot 
és hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja az 5 gramm 
cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert 
egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha valamely összetevője 
tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert

33 forint/liter

24. gb)

a legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,  
2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot 
és hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy  
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, ideértve  
azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve 
édesítőszert

10 forint/liter
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16. cf )

a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél 
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, 
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 
nem haladja meg

40 forint/kilogramm 

17. d) 

Sós snack

a 1904, 1905, 2005 20 20, 2005 99, 2008 VTSZ szám alá tartozó, gabona, 
burgonya, zöldség vagy olajos magvak felhasználásával készült, sütött, 
extrudált, pirított, puffasztott vagy pörkölt és azonnali fogyasztásra 
alkalmas termék, ha 
–  sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget, vagy
–  telített zsírsavtartalma meghaladja a 2 gramm/ 100 gramm 

mennyiséget, 
ide nem értve a kenyeret és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti,  
legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú sütőipari terméket

390 forint/kilogramm

18. e)

Ételízesítő

390 forint/kilogramm 
vagy 390 forint/liter

a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó – gyermektápszernek, fogyasztásra 
kész levesnek vagy mártásnak nem minősülő – termék, ha sótartalma 
meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget, kivéve 
–  a mustárt, 
–  a ketchupot és
–  az olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesítő 

zöldség készítményt, amelynek sótartalma nem haladja meg  
a 15 gramm só/l00 gramm mennyiséget

19. f ) Ízesített sör

20. fa)

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma 
meghaladja az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott 
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is,  
ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert

33 forint/liter

21. fb)

olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, 
vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, ideértve  
azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve 
édesítőszert

10 forint/liter

22. g) Alkoholos frissítő

23. ga)

a legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,  
2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot 
és hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja az 5 gramm 
cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert 
egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha valamely összetevője 
tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert

33 forint/liter

24. gb)

a legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,  
2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot 
és hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy  
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, ideértve  
azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve 
édesítőszert

10 forint/liter
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25. h) Gyümölcsíz

26. ha)

a 2007 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma meghaladja a 35 gramm cukor/100 gramm 
mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, 
a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és 
különleges minőségű lekvárok kivételével

780 forint/kilogramm

27. hb)

a 2007 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, 
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot 
tartalmaz, és cukortartalma a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget 
nem haladja meg, a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, 
marmelád és különleges minőségű lekvárok kivételével

260 forint/kilogramm

28. i) Csemege

29. ia)

a d) pont hatálya alá nem tartozó 1904, a 2006, a d) pont hatálya alá  
nem tartozó, olajos magvak felhasználásával készült 2008 VTSZ szám alá 
tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, ha cukortartalma 
meghaladja a 15 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy hozzáadott 
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, a 8 gramm/100 gramm 
rosttartalmat elérő termék kivételével

210 forint/kilogramm

30. ib)

a d) pont hatálya alá nem tartozó 1904, a 2006, a d) pont hatálya alá nem 
tartozó, olajos magvak felhasználásával készült 2008 VTSZ szám alá tartozó 
olyan termék, amely  hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, 
vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
a 15 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg,  
a 8 gramm/100 gramm rosttartalmat elérő termék kivételével

65 forint/kilogramm

31. j) Előrecsomagolt édes, sós tészta

32. ja)

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 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 1901 20, 1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó  
1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely sótartalma 
meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget 

210 forint/kilogramm
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3. melléklet a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A Rendelet1. 1. mellékletében foglalt táblázat G:103–105 mezője helyébe a következő mező lép:

(G

A nyersanyag fajlagos értéke)

(103 E = p × d – K2 × I 
ahol
E = a szénhidrogén földgáz – bányajáradék szempontjából figyelembe vett – értéke (Ft/MWh)
p = a Platts Dutch TTF Day ahead bevallási időszak napi árainak (EUR/MWh) számtani átlaga  
+ 1,05 EUR/MWh
d = az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/EUR
K2 = fajlagos előkészítési költség 260 Ft/MWh
I = korrekciós tényező, amely évenként az előző évi ipari – élelmiszer nélküli – belföldi értékesítés 
árindexével változik. Az I értéke a 2008. évben 1,06.

104

104/a

105)

A Kormány 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam 
felügyelete alá vonásáról

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 48. §-ára, valamint 
51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Kat.) 48.  §-a alapján – földgázellátási veszélyhelyzet esetén – elrendeli az  FGSZ 
Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14, 
székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) (a továbbiakban: Társaság) magyar állam felügyelete alá vonását.

 (2) A  magyar állam nevében a  Társaság magyar állam felügyelete alá vonása során az  energiapolitikáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) A miniszter – a Kat. 48. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl –
a) megteszi mindazokat az  intézkedéseket, amelyek a  Társaság működőképességének fenntartása, az  állami 

felügyelet hatékony ellátása érdekében szükségesek,
b) kizárólagosan jogosult dönteni a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben.

2. §  Ez a  rendelet a  miniszternek a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97.  § (2)  bekezdése szerinti, 
a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjét elrendelő, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi 
határozata közzétételekor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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3. melléklet a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelethez

A Rendelet1. 1. mellékletében foglalt táblázat G:103–105 mezője helyébe a következő mező lép:

(G

A nyersanyag fajlagos értéke)

(103 E = p × d – K2 × I 
ahol
E = a szénhidrogén földgáz – bányajáradék szempontjából figyelembe vett – értéke (Ft/MWh)
p = a Platts Dutch TTF Day ahead bevallási időszak napi árainak (EUR/MWh) számtani átlaga  
+ 1,05 EUR/MWh
d = az MNB devizaárfolyamainak bevallási időszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/EUR
K2 = fajlagos előkészítési költség 260 Ft/MWh
I = korrekciós tényező, amely évenként az előző évi ipari – élelmiszer nélküli – belföldi értékesítés 
árindexével változik. Az I értéke a 2008. évben 1,06.

104

104/a

105)

A Kormány 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam 
felügyelete alá vonásáról

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 48. §-ára, valamint 
51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Kat.) 48.  §-a alapján – földgázellátási veszélyhelyzet esetén – elrendeli az  FGSZ 
Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14, 
székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) (a továbbiakban: Társaság) magyar állam felügyelete alá vonását.

 (2) A  magyar állam nevében a  Társaság magyar állam felügyelete alá vonása során az  energiapolitikáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

 (3) A miniszter – a Kat. 48. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl –
a) megteszi mindazokat az  intézkedéseket, amelyek a  Társaság működőképességének fenntartása, az  állami 

felügyelet hatékony ellátása érdekében szükségesek,
b) kizárólagosan jogosult dönteni a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben.

2. §  Ez a  rendelet a  miniszternek a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97.  § (2)  bekezdése szerinti, 
a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjét elrendelő, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi 
határozata közzétételekor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelete
a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban 
fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi  
VI.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány
  1. a veszélyhelyzet idején az  egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.)  

Korm. rendelet,
  2. a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 

bevezetéséről szóló 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet,
  3. 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,

  4. a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az  építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai 
jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) 
Korm. rendelet,

  5. a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.)  
Korm. rendelet,

  6. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet,
  7. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet,
  8. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
  9. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet,
10. a földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet,
11. a veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 

villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet,
12. a Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló  

781/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
13. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 

szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet,
14. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
15. a veszélyhelyzetre tekintettel a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008.  évi LXVII.  törvény 

szabályaitól való eltérésről szóló 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
16. a veszélyhelyzet idején a  villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak 

körének meghatározásáról szóló 817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet,
17. az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 

alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet,
18. a Széchenyi Pihenőkártya elfogadói szerződéskötésének egyedi szabályairól szóló 14/2022. (I. 20.)  

Korm. rendelet,
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19. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,

20. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
21. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)  
Korm. rendelet,

22. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló  
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,

23. 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,

24. 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,

25. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

26. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

27. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)  
Korm. rendelet,

28. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

29. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
30. 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,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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,

32. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,

33. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

34. 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,

35. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet,

37. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

38. 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 2–4. §-a,

39. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,

40. az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,

41. az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során 
kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) 
Korm. rendelet

hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
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19. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,

20. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
21. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)  
Korm. rendelet,

22. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló  
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,

23. 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,

24. 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,

25. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

26. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

27. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)  
Korm. rendelet,

28. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

29. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
30. 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,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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,

32. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,

33. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

34. 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,

35. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet,

37. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

38. 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 2–4. §-a,

39. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,

40. az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,

41. az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során 
kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) 
Korm. rendelet

hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 95. szám 3855

 (2) A Kormány az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló 
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (3) A  Kormány a  veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a  magyar 
állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló 
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. július 15-én lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (3)  bekezdése a  veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének 

a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 14. napon 
lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti
a) a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet,
b) a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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19. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet,

20. a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
21. a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági 

termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.)  
Korm. rendelet,

22. a kisbenzinkutaknak a  vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló  
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet,

23. 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,

24. 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,

25. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet,

26. a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

27. a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról szóló 95/2022. (III. 10.)  
Korm. rendelet,

28. az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának 
támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,

29. a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet,
30. 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,

31. a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az  ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
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,

32. az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti 
szabályairól szóló 121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet,

33. a veszélyhelyzetre tekintettel az  Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel 
történő ellátásáról szóló 147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet,

34. 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,

35. az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az  egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről szóló 
171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

36. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) 
Korm. rendelet,

37. az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának 
támogatásáról szóló 173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet,

38. 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 2–4. §-a,

39. a politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,

40. az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet,

41. az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során 
kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) 
Korm. rendelet

hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
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 (2) A Kormány az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló 
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (3) A  Kormány a  veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a  magyar 
állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló 
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. július 15-én lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (3)  bekezdése a  veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének 

a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 14. napon 
lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti
a) a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet,
b) a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (2) A Kormány az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló 
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (3) A  Kormány a  veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a  magyar 
állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló 
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló  
2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése 2022. július 15-én lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (3)  bekezdése a  veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének 

a magyar állam felügyelete alá vonásáról szóló 198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 14. napon 
lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti
a) a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet,
b) a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli 

meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 801



3378	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	82.	szám	

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2022. (V. 19.) MNB rendelete
a „II. András Aranybullája” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – II. András király Aranybullája (a  továbbiakban: Aranybulla) kiadásának 800.  évfordulója 
alkalmából – „II. András Aranybullája” megnevezéssel 10 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. május 20.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben, a  kizárólag az  eredeti Aranybulla függőpecsétjén 

használt országcímer modern ábrázolása látható. Az  előlap szélén, félköriratban, fent –  pontokból és keresztből 
álló motívumok között – a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent – pontokból és keresztből álló motívummal elválasztva – 
a „10000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  eredeti Aranybulla függőpecsétje 
uralkodóábrázolásának modern kivitelű változata látható. Az uralkodóábrázolástól balra az Aranybulla kiadási évére 
utaló „1222”, jobbra az  emlékérme kibocsátásának  évére és az  Aranybulla kiadásának 800.  évfordulójára utaló 
„2022”  évszám, alatta a  „BP.” verdejel olvasható. A  hátlap szélén, félköriratban –  egy-egy keresztmotívummal 
elválasztva –, fent a „II. ANDRÁS”, lent az „ARANYBULLÁJA” felirat olvasható. A hátlap szélén, lent, bal oldalon Endrődy 
Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2022. (V. 19.) MNB rendelete
a „II. András Aranybullája” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – II. András király Aranybullája (a  továbbiakban: Aranybulla) kiadásának 800.  évfordulója 
alkalmából – „II. András Aranybullája” megnevezéssel 10 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. május 20.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben, a  kizárólag az  eredeti Aranybulla függőpecsétjén 

használt országcímer modern ábrázolása látható. Az  előlap szélén, félköriratban, fent –  pontokból és keresztből 
álló motívumok között – a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent – pontokból és keresztből álló motívummal elválasztva – 
a „10000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  eredeti Aranybulla függőpecsétje 
uralkodóábrázolásának modern kivitelű változata látható. Az uralkodóábrázolástól balra az Aranybulla kiadási évére 
utaló „1222”, jobbra az  emlékérme kibocsátásának  évére és az  Aranybulla kiadásának 800.  évfordulójára utaló 
„2022”  évszám, alatta a  „BP.” verdejel olvasható. A  hátlap szélén, félköriratban –  egy-egy keresztmotívummal 
elválasztva –, fent a „II. ANDRÁS”, lent az „ARANYBULLÁJA” felirat olvasható. A hátlap szélén, lent, bal oldalon Endrődy 
Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 16/2022. (V. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 16/2022. (V. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2022. (V. 19.) MNB rendelete
a „II. András Aranybullája” 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 – II. András király Aranybullája (a  továbbiakban: Aranybulla) kiadásának 800.  évfordulója 
alkalmából – „II. András Aranybullája” megnevezéssel 5000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. május 20.

2. § (1) Az emlékérme 63% réz és 37% nikkel ötvözetéből készült, súlya 117,5 gramm, átmérője 67 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben oklevélábrázolás látható, a  megsemmisült Aranybulla legkorábbi 

hitelesített másolata szövegrészletével és az eredeti Aranybulla országcímeres oldalt megjelenítő függőpecsétjével. 
Az  oklevélábrázolás fölött, középen, két sorban az  „5000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat olvasható, 
az  oklevélábrázolás alatt, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye 
látható. Az előlap szélén, körvonallal határolva, fent a „MAGYARORSZÁG” félkörirat olvasható, lent 9 keresztmotívum 
látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  eredeti Aranybulla függőpecsétje uralkodót 
ábrázoló oldalának megjelenítése látható. A  függőpecsét ábrázolásába illesztve, az  uralkodó alakjától balra 
az  Aranybulla kiadási  évére utaló „1222”, jobbra az  emlékérme kibocsátásának  évére és az  Aranybulla kiadásának 
800.  évfordulójára utaló „2022”  évszám olvasható. A  hátlap szélén, körvonallal határolt félköriratban – egy-egy 
keresztmotívummal elválasztva –, fent a  „II. ANDRÁS”, lent az „ARANYBULLÁJA” felirat olvasható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, patinázott kivitelben.

4. §  Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2022. (V. 19.) MNB rendelete
a „II. András Aranybullája” 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 – II. András király Aranybullája (a  továbbiakban: Aranybulla) kiadásának 800.  évfordulója 
alkalmából – „II. András Aranybullája” megnevezéssel 5000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. május 20.

2. § (1) Az emlékérme 63% réz és 37% nikkel ötvözetéből készült, súlya 117,5 gramm, átmérője 67 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben oklevélábrázolás látható, a  megsemmisült Aranybulla legkorábbi 

hitelesített másolata szövegrészletével és az eredeti Aranybulla országcímeres oldalt megjelenítő függőpecsétjével. 
Az  oklevélábrázolás fölött, középen, két sorban az  „5000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat olvasható, 
az  oklevélábrázolás alatt, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye 
látható. Az előlap szélén, körvonallal határolva, fent a „MAGYARORSZÁG” félkörirat olvasható, lent 9 keresztmotívum 
látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  eredeti Aranybulla függőpecsétje uralkodót 
ábrázoló oldalának megjelenítése látható. A  függőpecsét ábrázolásába illesztve, az  uralkodó alakjától balra 
az  Aranybulla kiadási  évére utaló „1222”, jobbra az  emlékérme kibocsátásának  évére és az  Aranybulla kiadásának 
800.  évfordulójára utaló „2022”  évszám olvasható. A  hátlap szélén, körvonallal határolt félköriratban – egy-egy 
keresztmotívummal elválasztva –, fent a  „II. ANDRÁS”, lent az „ARANYBULLÁJA” felirat olvasható. Az  emlékérme 
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, patinázott kivitelben.

4. §  Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 17/2022. (V. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2022. (V. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2022. (V. 25.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  jegybanki információs rendszerhez a  hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 6.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6.  § A  hitelintézet és az  ezen típusú eGT-fióktelep az  adatszolgáltatást a  jegybanki információs rendszerhez 
a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) 
MNB rendelet módosításáról szóló 18/2022. (V. 25.) MNB rendelet 1.  mellékletével módosított 1.  mellékletben 
meghatározott adattartalommal és a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 
18/2022.  (V. 25.) MNB rendelet 2.  mellékletével módosított 2.  mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint első 
alkalommal 2023. március hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan jelenti.”

2. §  A Rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

3. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2022. (V. 25.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  jegybanki információs rendszerhez a  hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 6.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6.  § A  hitelintézet és az  ezen típusú eGT-fióktelep az  adatszolgáltatást a  jegybanki információs rendszerhez 
a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) 
MNB rendelet módosításáról szóló 18/2022. (V. 25.) MNB rendelet 1.  mellékletével módosított 1.  mellékletben 
meghatározott adattartalommal és a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 
18/2022.  (V. 25.) MNB rendelet 2.  mellékletével módosított 2.  mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint első 
alkalommal 2023. március hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan jelenti.”

2. §  A Rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

3. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 18/2022. (V. 25.) MNB rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet 3. pontjában a 27–30. sorszámú attribútum helyébe a következő rendelkezés lép:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„27. A keret értékvesztése értékelésének módja

28. A keret értékvesztésének típusa

29. Az instrumentum cash-pool konstrukció részét képezi-e?

30. Cash-pool konstrukció típusa”

 2. A  Rendelet 1.  melléklet 4.  pontjában a  186–194. sorszámú attribútum helyébe a  következő rendelkezés lép, és 
a Rendelet 1. melléklet 4. pontja a következő 195–197. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„186. Operatív program megnevezése

187. Moratórium típusa

188. Az instrumentum infrastruktúratámogató faktor (ISf) által érintett-e?

189. A keret értékvesztése értékelésének módja

190. A keret értékvesztésének típusa

191. Az instrumentum cash-pool konstrukció részét képezi-e?

192. Cash-pool konstrukció típusa

193. Taxonómiához igazodó vagy igazítható kitettség-e?

194. Taxonómia szerinti cél megnevezése

195. Taxonómiához igazodó kitettség jellege

196. finanszírozott ágazat kódja

197. Az átstrukturált hitel gyógyulási időszakának kezdete”

 3. A Rendelet 1. melléklet 7. pontja a következő 20. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„20. Cash-pool szerepkör”

 4. A Rendelet 1. melléklet 8. pontja a következő 25–27. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„25. Hiteles energetikai tanúsítvány kelte – eredeti

26. Összesített energetikai jellemző (kWh/m2) – eredeti

27. energetikai besorolás kódja – eredeti”

 5. A Rendelet 1. melléklet 9. pontja a következő 20–22. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„20. Hiteles energetikai tanúsítvány kelte – aktuális

21. Összesített energetikai jellemző (kWh/m2) – aktuális

22. energetikai besorolás kódja – aktuális”

 6. A Rendelet 1. melléklet 10. pontja a következő 33–35. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„33. Megelőző saját terhek értéke

34. Megelőző saját terhek értéke – devizanem

35. A fedezet az értékvesztésképzés során figyelembevételre kerül-e?”
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 7. A Rendelet 1. melléklet 18. pontja a következő 39. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„39. A vállalkozás ágazata”

 8. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet
a) 3. pontjában a 31. és 32. sorszámú attribútum,
b) 6. pontjában a 21–23. sorszámú attribútum.

2. melléklet a 18/2022. (V. 25.) MNB rendelethez

 1. A Rendelet 2. melléklet I. alcím 1. pontja a következő 1.12a. alponttal egészül ki:
„1.12a. Taxonómia: a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (eU) 2019/2088 
rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (eU)  2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret.”

 2. A Rendelet 2. melléklet I. alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Irányelvek
6.1. A statisztikai információk helyessége érdekében
a) egy adatszolgáltató azonos tartalmú adatainak egymással konzisztensnek kell lenniük,
b) a szolgáltatott statisztikai információknak teljes körűeknek kell lenniük,
c) az adott adatszolgáltató által teljesített különböző típusú adatszolgáltatásokban az  azonos számviteli tartalmú 
adatoknak tételesen meg kell egyezniük.
6.2. A  hitelintézet és az  ezen típusú eGT-fióktelep által az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNB rendelet szerinti M01, M11 MNB azonosító kódú, valamint a  hivatkozott adatszolgáltatásokban jelentett 
egyes adatok részletezésére szolgáló M02 és M03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokban jelentett adatoknak 
a  jelen rendelet szerinti adatszolgáltatásban jelentett adatokkal konzisztensnek kell lennie. ennek érdekében, 
amennyiben az  M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás az  azonos tárgyidőszakra (fordulónapra) vonatkozó 
M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz képest a  jelen rendelet szerinti adatszolgáltatásban jelentendő 
hitelek és hiteljellegű követelések adatai tekintetében változást tartalmaz, és ennek nyomán módosítani szükséges 
a kapcsolódó M02, illetve M03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokat, a jelen rendelet szerinti adatszolgáltatást 
is módosítani szükséges az  adott tárgyidőszaktól kezdődően, a  változással érintett valamennyi tárgyidőszak 
tekintetében.”

 3. A  Rendelet 2.  melléklet II. alcím 12.  pont 12.3.  alpontjában a  „61–74., 80., 81., 87., 88., 93–96., 105–110., 112., 
125–128., 130–134., 138., 141., 155., 156., 161., 170–173., 192.” szövegrész helyébe a „65., 70., 80., 81., 87., 88., 93–96., 
109., 110., 112., 125., 126., 130., 138., 141., 173., 188.” szöveg lép.

 4. Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet II. alcím 12. pont 12.2. alpontjában a „24.,” szövegrész.
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 7. A Rendelet 1. melléklet 18. pontja a következő 39. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum 

sorszáma
Attribútum megnevezése)

„39. A vállalkozás ágazata”

 8. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet
a) 3. pontjában a 31. és 32. sorszámú attribútum,
b) 6. pontjában a 21–23. sorszámú attribútum.

2. melléklet a 18/2022. (V. 25.) MNB rendelethez

 1. A Rendelet 2. melléklet I. alcím 1. pontja a következő 1.12a. alponttal egészül ki:
„1.12a. Taxonómia: a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (eU) 2019/2088 
rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (eU)  2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrehozott fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret.”

 2. A Rendelet 2. melléklet I. alcím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Irányelvek
6.1. A statisztikai információk helyessége érdekében
a) egy adatszolgáltató azonos tartalmú adatainak egymással konzisztensnek kell lenniük,
b) a szolgáltatott statisztikai információknak teljes körűeknek kell lenniük,
c) az adott adatszolgáltató által teljesített különböző típusú adatszolgáltatásokban az  azonos számviteli tartalmú 
adatoknak tételesen meg kell egyezniük.
6.2. A  hitelintézet és az  ezen típusú eGT-fióktelep által az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNB rendelet szerinti M01, M11 MNB azonosító kódú, valamint a  hivatkozott adatszolgáltatásokban jelentett 
egyes adatok részletezésére szolgáló M02 és M03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokban jelentett adatoknak 
a  jelen rendelet szerinti adatszolgáltatásban jelentett adatokkal konzisztensnek kell lennie. ennek érdekében, 
amennyiben az  M11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás az  azonos tárgyidőszakra (fordulónapra) vonatkozó 
M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatáshoz képest a  jelen rendelet szerinti adatszolgáltatásban jelentendő 
hitelek és hiteljellegű követelések adatai tekintetében változást tartalmaz, és ennek nyomán módosítani szükséges 
a kapcsolódó M02, illetve M03 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokat, a jelen rendelet szerinti adatszolgáltatást 
is módosítani szükséges az  adott tárgyidőszaktól kezdődően, a  változással érintett valamennyi tárgyidőszak 
tekintetében.”

 3. A  Rendelet 2.  melléklet II. alcím 12.  pont 12.3.  alpontjában a  „61–74., 80., 81., 87., 88., 93–96., 105–110., 112., 
125–128., 130–134., 138., 141., 155., 156., 161., 170–173., 192.” szövegrész helyébe a „65., 70., 80., 81., 87., 88., 93–96., 
109., 110., 112., 125., 126., 130., 138., 141., 173., 188.” szöveg lép.

 4. Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet II. alcím 12. pont 12.2. alpontjában a „24.,” szövegrész.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2022. (V. 31.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 5,90%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2022. (VI. 2.) MNB rendelete
a „Békésy György” 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 – Békésy György halálának 50. évfordulója alkalmából – „Békésy György” megnevezéssel 
7500 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. június 3.

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  környezetből érkező hanghullámok belső fül csigájában való terjedésének ábrázolása 
látható. A fül csigájának ábrázolásába illesztve – apró betűkkel, illetve számokkal – belül a „BÉKÉSY GYÖRGY A BELSŐ 
FÜL CSIGÁJÁBAN LÉTREJÖVŐ INGERÜLETEK FIZIKAI MECHANIZMUSÁNAK FELFEDEZÉSÉÉRT KAPOTT FIZIOLÓGIAI ÉS 
ORVOSTUDOMÁNYI NOBEL-DÍJAT 1961-BEN” felirat, kívül hanghullámhossz jelölések – „200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 
1000 Hz 1500 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz 7000 Hz 20000 Hz” – olvashatók. Az előlap bal oldalán, középen, 
három egymás alatti sorban a „7500” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel, lent – a perem ívét követve – 
a „MAGYARORSZÁG” felirat és a „2022” verési évszám olvasható. Az előlap jobb oldali szélén, középen Endrődy Zoltán 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Békésy György portréja látható, a portrétól balra, három egymás alatti sorban a „BÉKÉSY”, 
a „GYÖRGY” és a „NOBEL-DÍJ l 1961 l” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén Kovács Zoltán 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. június 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

810 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 



3734 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 92. szám 

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2022. (VI. 2.) MNB rendelete
a „Békésy György” 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 – Békésy György halálának 50. évfordulója alkalmából – „Békésy György” megnevezéssel 
7500 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. június 3.

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  környezetből érkező hanghullámok belső fül csigájában való terjedésének ábrázolása 
látható. A fül csigájának ábrázolásába illesztve – apró betűkkel, illetve számokkal – belül a „BÉKÉSY GYÖRGY A BELSŐ 
FÜL CSIGÁJÁBAN LÉTREJÖVŐ INGERÜLETEK FIZIKAI MECHANIZMUSÁNAK FELFEDEZÉSÉÉRT KAPOTT FIZIOLÓGIAI ÉS 
ORVOSTUDOMÁNYI NOBEL-DÍJAT 1961-BEN” felirat, kívül hanghullámhossz jelölések – „200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 
1000 Hz 1500 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz 7000 Hz 20000 Hz” – olvashatók. Az előlap bal oldalán, középen, 
három egymás alatti sorban a „7500” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel, lent – a perem ívét követve – 
a „MAGYARORSZÁG” felirat és a „2022” verési évszám olvasható. Az előlap jobb oldali szélén, középen Endrődy Zoltán 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Békésy György portréja látható, a portrétól balra, három egymás alatti sorban a „BÉKÉSY”, 
a „GYÖRGY” és a „NOBEL-DÍJ l 1961 l” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén Kovács Zoltán 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. június 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 20/2022. (VI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

	

	

1.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

2.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

	

2. melléklet a 20/2022. (VI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

	

	

1.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

2.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2022. (VI. 2.) MNB rendelete
a „Békésy György” 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 – Békésy György halálának 50. évfordulója alkalmából – „Békésy György” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. június 3.

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  környezetből érkező hanghullámok belső fül csigájában való terjedésének ábrázolása 
látható. A fül csigájának ábrázolásába illesztve – apró betűkkel, illetve számokkal – belül a „BÉKÉSY GYÖRGY A BELSŐ 
FÜL CSIGÁJÁBAN LÉTREJÖVŐ INGERÜLETEK FIZIKAI MECHANIZMUSÁNAK FELFEDEZÉSÉÉRT KAPOTT FIZIOLÓGIAI ÉS 
ORVOSTUDOMÁNYI NOBEL-DÍJAT 1961-BEN” felirat, kívül hanghullámhossz jelölések – „200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 
1000 Hz 1500 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz 7000 Hz 20000 Hz” – olvashatók. Az előlap bal oldalán, középen, 
három egymás alatti sorban a „2000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel, lent – a perem ívét követve – 
a „MAGYARORSZÁG” felirat és a „2022” verési évszám olvasható. Az előlap jobb oldali szélén, középen Endrődy Zoltán 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Békésy György portréja látható, a portrétól balra, három egymás alatti sorban a „BÉKÉSY”, 
a „GYÖRGY” és a „NOBEL-DÍJ l 1961 l” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén Kovács Zoltán tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. június 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 21/2022. (VI. 2.) MNB rendelete
a „Békésy György” 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 – Békésy György halálának 50. évfordulója alkalmából – „Békésy György” megnevezéssel 
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. június 3.

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  környezetből érkező hanghullámok belső fül csigájában való terjedésének ábrázolása 
látható. A fül csigájának ábrázolásába illesztve – apró betűkkel, illetve számokkal – belül a „BÉKÉSY GYÖRGY A BELSŐ 
FÜL CSIGÁJÁBAN LÉTREJÖVŐ INGERÜLETEK FIZIKAI MECHANIZMUSÁNAK FELFEDEZÉSÉÉRT KAPOTT FIZIOLÓGIAI ÉS 
ORVOSTUDOMÁNYI NOBEL-DÍJAT 1961-BEN” felirat, kívül hanghullámhossz jelölések – „200 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 
1000 Hz 1500 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz 7000 Hz 20000 Hz” – olvashatók. Az előlap bal oldalán, középen, 
három egymás alatti sorban a „2000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel, lent – a perem ívét követve – 
a „MAGYARORSZÁG” felirat és a „2022” verési évszám olvasható. Az előlap jobb oldali szélén, középen Endrődy Zoltán 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Békésy György portréja látható, a portrétól balra, három egymás alatti sorban a „BÉKÉSY”, 
a „GYÖRGY” és a „NOBEL-DÍJ l 1961 l” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén Kovács Zoltán tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. június 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 21/2022. (VI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

2.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

	

2. melléklet a 21/2022. (VI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

2.	melléklet	a	…/2022.	(VI.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelete
a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
az 5.  §, a  6.  § 2.  pontja és a  7.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés 
i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a részvénytársasági formában működő hitelintézetre, 
a  harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepére (a  továbbiakban együtt: hitelintézet) és 
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.), valamint 
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: 
hitelintézeti csoport) intézményeire terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
b) a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
c) a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
d) az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó lakás-takarékpénztárra,
e) a  negyvenmilliárd forintnál alacsonyabb, 1 éven túli hátralévő lejáratú nettó lakossági jelzáloghitel-

állománnyal rendelkező hitelintézetre.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. árjegyzés: a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
árjegyző által
a) kereskedési helyszín működtetőjével kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett, a  kollektív 

befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 80. pontja szerinti tevékenység, vagy

b) egy jelzáloglevél kibocsátójával az  általa kibocsátott jelzáloglevelek vonatkozásában, azok 
mindenkori teljes hátralévő futamidejére kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett 
tevékenység, amennyiben az árjegyzési megállapodás alapján
ba) az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű 

vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart,
bb) az  ajánlat névértéke külön-külön, vételi és eladási oldalon is eléri a  tízmillió forint 

névértéket,
bc) a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 

számított hozamok közötti különbség (hozammarzs) nem haladja meg a 200 bázispontot;
 2. hitelminősítés: a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;
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 3. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 
11. §-a szerinti értékpapír;

 4. könyv szerinti nettó érték: a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

 5. külső hitelminősítő intézet: a  hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
(1) bekezdés 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;

 6. lakossági jelzáloghitel: olyan, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 50. pontja szerinti jelzáloghitel, amelyet lakóingatlanon 
alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtottak;

 7. lakóingatlan: a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti 
fogalom;

 8. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtás;
 9. tőzsde: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 122. pontjában meghatározott vállalkozás;
10. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom;
11. zöld jelzáloghitel: olyan, ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az  önálló zálogjogot – fedezete 

mellett nyújtott hitel vagy pénzkölcsön, amely megfelel a  kibocsátó által nyilvánosan közzétett, a  zöld 
jelzáloglevélhez kapcsolódó dokumentációban meghatározott zöld jelzáloghitel definíciónak, és kibocsátott 
zöld jelzáloglevél fedezetéül szolgál;

12. zöld jelzáloglevél: olyan jelzáloglevél, amely a  kibocsátó által nyilvánosan közzétett dokumentáció alapján 
megfelel az  1.  mellékletben meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek valamelyikének, és 
a megfelelést az irányelv szerint erre jogosult külső fél tanúsítja;

13. zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló különvált 
jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai.

3. § (1) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató a 2. melléklet szerint számított mutatószám.
 (2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie

a) 2022. július 1-jétől a 0,25-os,
b) 2023. október 1-jétől a 0,3-es
szintet.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti szintet hitelintézeti csoport esetében a  magyarországi székhelyű csoporttagoknak 
együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.

 (4) A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót a  hitelintézet Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) 
számára teljesített negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

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

5. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 
54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti
1. a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet,
2. az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdésében az „és (3)” szövegrész, valamint a 2. § (3) bekezdése.

7. §  Nem lép hatályba az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 4. §-a és 4. melléklete.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelete
a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
az 5.  §, a  6.  § 2.  pontja és a  7.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés 
i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a részvénytársasági formában működő hitelintézetre, 
a  harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepére (a  továbbiakban együtt: hitelintézet) és 
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.), valamint 
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: 
hitelintézeti csoport) intézményeire terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
b) a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
c) a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságra,
d) az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó lakás-takarékpénztárra,
e) a  negyvenmilliárd forintnál alacsonyabb, 1 éven túli hátralévő lejáratú nettó lakossági jelzáloghitel-

állománnyal rendelkező hitelintézetre.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. árjegyzés: a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
árjegyző által
a) kereskedési helyszín működtetőjével kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett, a  kollektív 

befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 80. pontja szerinti tevékenység, vagy

b) egy jelzáloglevél kibocsátójával az  általa kibocsátott jelzáloglevelek vonatkozásában, azok 
mindenkori teljes hátralévő futamidejére kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett 
tevékenység, amennyiben az árjegyzési megállapodás alapján
ba) az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű 

vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart,
bb) az  ajánlat névértéke külön-külön, vételi és eladási oldalon is eléri a  tízmillió forint 

névértéket,
bc) a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 

számított hozamok közötti különbség (hozammarzs) nem haladja meg a 200 bázispontot;
 2. hitelminősítés: a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;
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 3. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 
11. §-a szerinti értékpapír;

 4. könyv szerinti nettó érték: a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

 5. külső hitelminősítő intézet: a  hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
(1) bekezdés 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;

 6. lakossági jelzáloghitel: olyan, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 50. pontja szerinti jelzáloghitel, amelyet lakóingatlanon 
alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtottak;

 7. lakóingatlan: a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti 
fogalom;

 8. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtás;
 9. tőzsde: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 122. pontjában meghatározott vállalkozás;
10. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom;
11. zöld jelzáloghitel: olyan, ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az  önálló zálogjogot – fedezete 

mellett nyújtott hitel vagy pénzkölcsön, amely megfelel a  kibocsátó által nyilvánosan közzétett, a  zöld 
jelzáloglevélhez kapcsolódó dokumentációban meghatározott zöld jelzáloghitel definíciónak, és kibocsátott 
zöld jelzáloglevél fedezetéül szolgál;

12. zöld jelzáloglevél: olyan jelzáloglevél, amely a  kibocsátó által nyilvánosan közzétett dokumentáció alapján 
megfelel az  1.  mellékletben meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek valamelyikének, és 
a megfelelést az irányelv szerint erre jogosult külső fél tanúsítja;

13. zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló különvált 
jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai.

3. § (1) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató a 2. melléklet szerint számított mutatószám.
 (2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie

a) 2022. július 1-jétől a 0,25-os,
b) 2023. október 1-jétől a 0,3-es
szintet.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti szintet hitelintézeti csoport esetében a  magyarországi székhelyű csoporttagoknak 
együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.

 (4) A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót a  hitelintézet Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) 
számára teljesített negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

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

5. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 
54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti
1. a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet,
2. az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdésében az „és (3)” szövegrész, valamint a 2. § (3) bekezdése.

7. §  Nem lép hatályba az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 4. §-a és 4. melléklete.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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 3. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 
11. §-a szerinti értékpapír;

 4. könyv szerinti nettó érték: a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

 5. külső hitelminősítő intézet: a  hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
(1) bekezdés 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;

 6. lakossági jelzáloghitel: olyan, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 50. pontja szerinti jelzáloghitel, amelyet lakóingatlanon 
alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – fedezete mellett nyújtottak;

 7. lakóingatlan: a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti 
fogalom;

 8. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtás;
 9. tőzsde: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 122. pontjában meghatározott vállalkozás;
10. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom;
11. zöld jelzáloghitel: olyan, ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az  önálló zálogjogot – fedezete 

mellett nyújtott hitel vagy pénzkölcsön, amely megfelel a  kibocsátó által nyilvánosan közzétett, a  zöld 
jelzáloglevélhez kapcsolódó dokumentációban meghatározott zöld jelzáloghitel definíciónak, és kibocsátott 
zöld jelzáloglevél fedezetéül szolgál;

12. zöld jelzáloglevél: olyan jelzáloglevél, amely a  kibocsátó által nyilvánosan közzétett dokumentáció alapján 
megfelel az  1.  mellékletben meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek valamelyikének, és 
a megfelelést az irányelv szerint erre jogosult külső fél tanúsítja;

13. zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló különvált 
jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai.

3. § (1) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató a 2. melléklet szerint számított mutatószám.
 (2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie

a) 2022. július 1-jétől a 0,25-os,
b) 2023. október 1-jétől a 0,3-es
szintet.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti szintet hitelintézeti csoport esetében a  magyarországi székhelyű csoporttagoknak 
együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.

 (4) A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót a  hitelintézet Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) 
számára teljesített negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

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

5. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a továbbiakban: 
54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. §  Hatályát veszti
1. a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet,
2. az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. § (1) bekezdésében az „és (3)” szövegrész, valamint a 2. § (3) bekezdése.

7. §  Nem lép hatályba az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 4. §-a és 4. melléklete.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez

Nemzetközi szervezet által meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek

1. International Capital Market Association által kibocsátott Zöld kötvények alapelvei című dokumentum 
(The Green Bond Principles, 2018. évi és az ezt követően kiadott változat)

2. Climate Bonds Initiative által kibocsátott Zöld kötvények normái (Climate Bonds Standard V3.0 és az  ezt 
követően kiadott változat)

2. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez

A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számításának módja

 1. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató az ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – 
fedezete mellett nyújtott hitelek vagy pénzkölcsönök fedezete mellett bevont források és az 1 éven túli hátralévő 
lejáratú lakossági jelzáloghitel-állomány hányadosaként számítandó ki.

 2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:
a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által

aa) 2023. szeptember 30-ig kibocsátott,
ab) 2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, tőzsdére bevezetett

 jelzáloglevél-állomány,
b) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,
c) a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.

 3. A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a  4. és 5.  pontban foglaltak kivételével – azok 
a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek
a) forintban denomináltak,
b) a 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén rendes fedezete legalább 80 százalékban

ba) lakossági jelzáloghitel vagy
bb) lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete 

mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel vagy önálló zálogjog átruházása kapcsán fennálló 
visszavásárlási vételár-követelés,

c) a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági 
jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy önálló zálogjog 
átruházása mellett kerültek bevonásra,

d) a  jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor, az önálló zálogjog eladásakor vagy a  refinanszírozási 
jelzáloghitel felvételekor hároméves, zöld jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor vagy zöld 
refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor legalább ötéves futamidővel rendelkeztek,

e) nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva,
f ) tekintetében a  2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által 

adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi 
fizetési kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.

 4. A 3. pont a) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehetők
a) a  2023. szeptember 30-ig kibocsátott, devizában denominált 2.  pont a)  alpontja szerinti források és 

a  2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, devizában denominált zöld jelzáloglevelek a  devizában 
rendelkezésre álló fedezetek értékének és a  forintban rendelkezésre álló fedezetek 30 százalékának 
összegéig,

b) a  2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2.  pont b) és c)  alpontja szerinti források és 
a  2023.  szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek 
a fedezetül szolgáló deviza jelzáloghitelekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke és a forint jelzáloghitelekhez 
kapcsolódó jelzálogjogok értékének 30 százaléka összegéig.

 5. Ha a  devizában denominált források értéke meghaladja a  4.  pont szerint számított értéket, a  jelzáloghitel-
finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a  4.  pont szerinti érték számításakor a  zöld jelzáloglevélnek vagy 
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1. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez

Nemzetközi szervezet által meghatározott fenntartható finanszírozási irányelvek

1. International Capital Market Association által kibocsátott Zöld kötvények alapelvei című dokumentum 
(The Green Bond Principles, 2018. évi és az ezt követően kiadott változat)

2. Climate Bonds Initiative által kibocsátott Zöld kötvények normái (Climate Bonds Standard V3.0 és az  ezt 
követően kiadott változat)

2. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez

A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számításának módja

 1. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató az ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogot – 
fedezete mellett nyújtott hitelek vagy pénzkölcsönök fedezete mellett bevont források és az 1 éven túli hátralévő 
lejáratú lakossági jelzáloghitel-állomány hányadosaként számítandó ki.

 2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:
a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által

aa) 2023. szeptember 30-ig kibocsátott,
ab) 2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, tőzsdére bevezetett

 jelzáloglevél-állomány,
b) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,
c) a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.

 3. A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a  4. és 5.  pontban foglaltak kivételével – azok 
a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek
a) forintban denomináltak,
b) a 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén rendes fedezete legalább 80 százalékban

ba) lakossági jelzáloghitel vagy
bb) lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete 

mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel vagy önálló zálogjog átruházása kapcsán fennálló 
visszavásárlási vételár-követelés,

c) a 2. pont b) és c) alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági 
jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy önálló zálogjog 
átruházása mellett kerültek bevonásra,

d) a  jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor, az önálló zálogjog eladásakor vagy a  refinanszírozási 
jelzáloghitel felvételekor hároméves, zöld jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásakor vagy zöld 
refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor legalább ötéves futamidővel rendelkeztek,

e) nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva,
f ) tekintetében a  2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által 

adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi 
fizetési kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.

 4. A 3. pont a) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehetők
a) a  2023. szeptember 30-ig kibocsátott, devizában denominált 2.  pont a)  alpontja szerinti források és 

a  2023. szeptember 30-át követően kibocsátott, devizában denominált zöld jelzáloglevelek a  devizában 
rendelkezésre álló fedezetek értékének és a  forintban rendelkezésre álló fedezetek 30 százalékának 
összegéig,

b) a  2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2.  pont b) és c)  alpontja szerinti források és 
a  2023.  szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek 
a fedezetül szolgáló deviza jelzáloghitelekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke és a forint jelzáloghitelekhez 
kapcsolódó jelzálogjogok értékének 30 százaléka összegéig.

 5. Ha a  devizában denominált források értéke meghaladja a  4.  pont szerint számított értéket, a  jelzáloghitel-
finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a  4.  pont szerinti érték számításakor a  zöld jelzáloglevélnek vagy 
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zöld refinanszírozási hitelnek nem minősülő, 2.  pont szerinti, devizában denominált források csak a  devizában 
denominált zöld jelzáloglevelek és devizában denominált zöld refinanszírozási hitelek értékének figyelembevételét 
követően számíthatók be.

 6. A  3.  pont e)  alpontjától eltérően a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a  2.  pontban 
meghatározott források a következő feltételekkel figyelembe vehetők:
a) a  jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmény mérlegében nyilvántartott, 

az  MNB  vagy az  Európai Központi Bank által elfogadott fedezetek körébe tartozó, 2015. március 31. előtt 
kibocsátott jelzáloglevél-állomány, az  MNB vagy az  Európai Központi Bank által mindenkor alkalmazott 
befogadási érték 20 százalékáig,

b) a  jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében 
nyilvántartott jelzáloglevél-állomány.

 7. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vett forrásokat a mérlegben kimutatott 
értékük alapján kell beszámítani. A beszámolókészítésre a magyar számviteli standardokat alkalmazó intézmények 
esetében ezen érték számításakor a kibocsátott forráshoz kapcsolódó elhatárolások értékét is figyelembe kell venni.

 8. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehető források, amennyiben azok zöld 
jelzáloglevélnek vagy zöld refinanszírozási jelzáloghitelnek minősülnek, a 2–7. pont szerinti értékük 150 százalékos 
értékén vehetők figyelembe, zöld jelzáloglevél esetén legfeljebb az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló 
zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értékéig, zöld refinanszírozási jelzáloghitel esetén 
legfeljebb a fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig.

 9. A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójából levonandó a  jelzálog-hitelintézet által a  saját 
hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek, illetve a  saját hitelintézeti 
csoporton kívüli intézmény által fizetendő visszavásárlási vételár összege.

 10. Amennyiben a  jelzálog-hitelintézet által kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértéke nagyobb vagy egyenlő, mint 
az összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának 
értéke, akkor a  saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott zöld refinanszírozási jelzáloghitelek 
összegét a  fedezetül szolgáló különvált zálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek állományának értékéig 
150 százalékos értéken szükséges levonni.

 11. Amennyiben a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértéke kisebb, mint az összesen rendes 
fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek állományának értéke, akkor a saját 
hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott zöld refinanszírozási jelzáloghiteleknek a következő képlet 
szerint számolt összegét kell levonni:
1,5 × ZRF/ZTF + 1 × (ZRF–ZRF/ZTF),
ahol:
ZRF: zöld refinanszírozási jelzáloghitel a  fedezetül szolgáló különvált zálogjoggal biztosított zöld jelzáloghitelek 
állományának értékéig,
ZTF: az  összesen rendes fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek és zöld refinanszírozási hitelek 
állományának és a kibocsátott zöld jelzáloglevelek névértékének hányadosa.

 12. A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának számítása során a  források 7–11.  pont szerint 
számított értékét meg kell szorozni a kereszttulajdonlási korrekciós tényező értékével.

 13. A kereszttulajdonlási korrekciós tényező értékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint kell meghatározni:
Tulajdonolt jelzáloglevél-állomány és 

a mérlegfőösszeg hányadosa, százalékban 

kifejezve

Kereszttulajdonlási korrekciós tényező értéke

0,00–0,99% 1

1,00–1,99% 0,975

2,00–2,99% 0,95

3,00–3,99% 0,925

4% vagy azt meghaladó 0,9

 14. A tulajdonolt jelzáloglevél-állomány
a) hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon 

székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek névértékének összege;
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b) hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében a  saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon 
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek névértékének összege, 
amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti csoport nem lakás-takarékpénztár tagjának tulajdonában vannak.

 15. A tulajdonolt jelzáloglevél-állomány összege csökkenthető
a) hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, általa árjegyzett,
b) hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az  ugyanazon hitelintézeti csoport valamely nem 

lakás-takarékpénztár tagjának tulajdonában lévő, a csoport valamely tagja által árjegyzett, saját hitelintézeti 
csoporton kívüli,

Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott egyes jelzáloglevél-sorozatok 
kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő összeggel, de együttesen legfeljebb hárommilliárd 
forinttal.

 16. A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezője az  éven túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-
állomány könyv szerinti nettó értéke.

 17. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezőjéből a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagja éven 
túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-állományának könyv szerinti nettó értéke levonható. A  levonható 
jelzáloghitel-állományt csökkenteni kell a  lakás-takarékpénztár részére a  saját hitelintézeti csoport tagja által 
nyújtott hitelek mérlegben kimutatott értékével.

 18. Az  önálló zálogjog adásvétele, valamint az  ennek kapcsán fennálló visszavásárlási vételár esetén a  zöld 
refinanszírozási jelzáloghitelre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
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b) hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében a  saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon 
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek névértékének összege, 
amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti csoport nem lakás-takarékpénztár tagjának tulajdonában vannak.

 15. A tulajdonolt jelzáloglevél-állomány összege csökkenthető
a) hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, általa árjegyzett,
b) hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az  ugyanazon hitelintézeti csoport valamely nem 

lakás-takarékpénztár tagjának tulajdonában lévő, a csoport valamely tagja által árjegyzett, saját hitelintézeti 
csoporton kívüli,

Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott egyes jelzáloglevél-sorozatok 
kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő összeggel, de együttesen legfeljebb hárommilliárd 
forinttal.

 16. A  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezője az  éven túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-
állomány könyv szerinti nettó értéke.

 17. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezőjéből a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagja éven 
túli hátralévő lejáratú, lakossági jelzáloghitel-állományának könyv szerinti nettó értéke levonható. A  levonható 
jelzáloghitel-állományt csökkenteni kell a  lakás-takarékpénztár részére a  saját hitelintézeti csoport tagja által 
nyújtott hitelek mérlegben kimutatott értékével.

 18. Az  önálló zálogjog adásvétele, valamint az  ennek kapcsán fennálló visszavásárlási vételár esetén a  zöld 
refinanszírozási jelzáloghitelre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.
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3. melléklet a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelethez

Az 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2.  melléklet II.  pontjában az  L72 MNB azonosító kódú, „Negyedéves jelentés 
a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról” megnevezésű adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

 

„MNB azonosító kód: L72

Forint Deviza Összesen Súly Súlyozott 
összeg

1 2 3 4 5
a b c d e

001 JMM1 Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+11)

002 JMM11

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó 
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források 
(3+…+5+7+…+9-6-10)

003 JMM1101 3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
004 JMM1102 3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek

005 JMM1103 3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló 
visszavásárlási vételártartozások

006 JMM1104

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű 
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló 
visszavásárlási vételár-követelések

007 JMM1105 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
008 JMM1106 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek

009 JMM1107 5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld 
visszavásárlási vételártartozások

010 JMM1108

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld 
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld 
visszavásárlási vételár-követelések

011 JMM12 2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag 
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012 JMM2 Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (13-14+15)
013 JMM21 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek

014 JMM22
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó 
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei

015 JMM23 Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó 
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek

016 JMM3 Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
017 JMM4 Fedezeti információk
018 JMM41 Teljes fedezet értéke (19+20+21)

019 JMM42 Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági 
jelzáloghitelek értéke

020 JMM43 Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek 
értéke

021 JMM44 Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
022 JMM45 Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya

Jelmagyarázat
Tilos

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

JMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

Sorszám Sorkód Megnevezés

Nagyságrend: forint
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MNB azonosító kód: L72

Forint Deviza Összesen Súly Súlyozott 
összeg

1 2 3 4 5
a b c d e

001 KONSZJMM1 Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+11)

002 KONSZJMM11

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó 
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források 
(3+…+5+7+…+9-6-10)

003 KONSZJMM1101 3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
004 KONSZJMM1102 3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek

005 KONSZJMM1103 3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló 
visszavásárlási vételártartozások

006 KONSZJMM1104

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű 
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló 
visszavásárlási vételár-követelések

007 KONSZJMM1105 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
008 KONSZJMM1106 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek

009 KONSZJMM1107 5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld 
visszavásárlási vételártartozások

010 KONSZJMM1108

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld 
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld 
visszavásárlási vételár-követelések

011 KONSZJMM12 2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag 
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012 KONSZJMM2 Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (13-14+15)
013 KONSZJMM21 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek

014 KONSZJMM22
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó 
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei

015 KONSZJMM23 Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó 
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek

016 KONSZJMM3 Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
017 KONSZJMM4 Fedezeti információk
018 KONSZJMM41 Teljes fedezet értéke (19+20+21)

019 KONSZJMM42 Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági 
jelzáloghitelek értéke

020 KONSZJMM43 Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek 
értéke

021 KONSZJMM44 Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
022 KONSZJMM45 Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya

Jelmagyarázat
Tilos

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

KONSZJMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek

Nagyságrend: forint

Sorszám Sorkód Megnevezés
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MNB azonosító kód: L72

Forint Deviza Összesen Súly Súlyozott 
összeg

1 2 3 4 5
a b c d e

001 KONSZJMM1 Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+11)

002 KONSZJMM11

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó 
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források 
(3+…+5+7+…+9-6-10)

003 KONSZJMM1101 3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
004 KONSZJMM1102 3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek

005 KONSZJMM1103 3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló 
visszavásárlási vételártartozások

006 KONSZJMM1104

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű 
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló 
visszavásárlási vételár-követelések

007 KONSZJMM1105 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
008 KONSZJMM1106 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek

009 KONSZJMM1107 5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld 
visszavásárlási vételártartozások

010 KONSZJMM1108

Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba 
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld 
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld 
visszavásárlási vételár-követelések

011 KONSZJMM12 2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag 
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012 KONSZJMM2 Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (13-14+15)
013 KONSZJMM21 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek

014 KONSZJMM22
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó 
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei

015 KONSZJMM23 Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó 
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek

016 KONSZJMM3 Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
017 KONSZJMM4 Fedezeti információk
018 KONSZJMM41 Teljes fedezet értéke (19+20+21)

019 KONSZJMM42 Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági 
jelzáloghitelek értéke

020 KONSZJMM43 Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek 
értéke

021 KONSZJMM44 Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
022 KONSZJMM45 Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya

Jelmagyarázat
Tilos

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

KONSZJMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek

Nagyságrend: forint

Sorszám Sorkód Megnevezés
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MNB azonosító kód: L72

Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

I. Általános előírások

 1. A  tábla kitöltése során a  hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról 
szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az  irányadók, a  jelen kitöltési előírások 
figyelembevételével.

 2. Az  adatokat az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a  vonatkozó szerződésekkel 
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.

 3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
 4. A  forintra történő átszámítást a  tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az  MNB által közzétett hivatalos 

devizaárfolyamon, illetve az  MNB által nem jegyzett deviza esetében a  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások 
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.

 5. Az eredeti futamidő az adott forrásra vonatkozóan a jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír kibocsátásakor, az önálló 
zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor fennálló futamidő.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

 1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) tagjának nem 
kell kitöltenie.

 2. A tábla egyes oszlopainak kitöltésére vonatkozó előírások
A tábla a) és b) oszlopában az  állományi adatokat az  I.  pontban előírt módon kell meghatározni. A  b) oszlopban 
a Jmmr. 2. melléklet 4. és 5. pontja szerint számolt értéket kell megadni.
A tábla c) oszlopában az a) és b) oszlopban megadott adatok összegét kell jelenteni.
A tábla d) oszlopában a Jmmr. 2. melléklet 8. pontjában meghatározott súlyokat kell feltüntetni, amennyiben nem 
egész szám, akkor egy tizedesjegy pontossággal.
A tábla e) oszlopában – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az c) és d) oszlopban megadott 
adatok szorzatát kell jelenteni. Amennyiben a c) és d) oszlop töltése tilos, akkor az e) oszlopban az a) és b) oszlop 
értékének súlyozatlan összegét kell megadni.

 3. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások
003. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
kibocsátott, a  jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a  továbbiakban: Jht.) 
11.  §-a szerinti, nem a  hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport 
tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, a  Jmmr. 2.  melléklet 8.  pontja 
szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek kivételével, amelyek tekintetében 
rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja szerinti hitelminősítés.
004. sor: itt kell jelenteni a  Jht. 5.  § (1)  bekezdése szerinti, kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti 
futamideje 3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta, a Jmmr. 2. melléklet 
8.  pontja szerint figyelembe vehető, kapott 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek 
kivételével.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 
3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg, a  Jmmr. 2. melléklet 
8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld vételártartozások kivételével.
006. sor: itt kell jelenteni a  Jht. 5.  § (1)  bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtások állományát, valamint a  Jht. 
8.  § (5)  bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és nem 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, a  Jmmr. 2.  melléklet 8.  pontja szerint 
figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld pénzkölcsönnyújtások és vételár-követelések összegének 
kivételével.
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007. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti 
csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek Jmmr. 2. melléklet 
8. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja 
szerinti hitelminősítés.
008. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöld refinanszírozási 
hitelként figyelembe vehető kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és 
a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöldként figyelembe 
vehető vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az  önálló zálogjogot nem 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
010. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése 
szerinti vételár-követelések állományát, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és a Jmmr. szerint zöldnek 
minősülnek. Az e) oszlopban ezek Jmmr. 2. melléklet 10. és 11. pontja szerint számolt összegét kell megadni.
011. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai 
által 2015. március 31. előtt kibocsátott, a  Jht. 11.  §-a szerinti, a  hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, 
amelyek tekintetében rendelkezésre áll a  Jmmr. 2.  melléklet 3.  pont f )  alpontja szerinti hitelminősítés. A  soron 
ezen jelzáloglevelek állományát forint denomináció esetén az  MNB által, deviza denomináció esetén az  EKB által 
a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013 sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A  jelzáloghiteleket könyv 
szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A  jelzáloghiteleket egy összegben, a  szerződés szerint hátralévő 
futamidő alapján kell jelenteni. A  késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a  hitel 
végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
014. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagjai által nyújtott 
lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
015. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által a  hitelintézeti csoporthoz 
tartozó lakás-takarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 014. sor értéke 0, a sor értéke 0.
016. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely 
a  stabil jelzálog alapú források, valamint a  finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként 
számítandó ki. Az  adatszolgáltató a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy 
pontossággal (például 0,374) jelenti.
019. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a  lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, 
lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló 
zálogjog átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 
2.  pont b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez 
kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjogok és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy 
átruházása mellett a forrás bevonásra került.
020. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a  019. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont b) és 
c) alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy 
átruházása mellett a forrás bevonásra került, és a 019. sorban nem kerültek jelentésre.
021. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezeten kívüli 
fedezetek értékét. Amennyiben a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben 
a sorban 0 érték jelentendő.
022. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 
11. pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a Jmmr. 2. § 13. pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, zöld 
refinanszírozási jelzáloghitel esetén a  fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított, a  Jmmr. 2.  § 11.  pontja 
szerinti zöld jelzáloghitelek állományát.
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007. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti 
csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek Jmmr. 2. melléklet 
8. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja 
szerinti hitelminősítés.
008. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöld refinanszírozási 
hitelként figyelembe vehető kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és 
a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöldként figyelembe 
vehető vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az  önálló zálogjogot nem 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
010. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése 
szerinti vételár-követelések állományát, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és a Jmmr. szerint zöldnek 
minősülnek. Az e) oszlopban ezek Jmmr. 2. melléklet 10. és 11. pontja szerint számolt összegét kell megadni.
011. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai 
által 2015. március 31. előtt kibocsátott, a  Jht. 11.  §-a szerinti, a  hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, 
amelyek tekintetében rendelkezésre áll a  Jmmr. 2.  melléklet 3.  pont f )  alpontja szerinti hitelminősítés. A  soron 
ezen jelzáloglevelek állományát forint denomináció esetén az  MNB által, deviza denomináció esetén az  EKB által 
a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013 sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A  jelzáloghiteleket könyv 
szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A  jelzáloghiteleket egy összegben, a  szerződés szerint hátralévő 
futamidő alapján kell jelenteni. A  késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a  hitel 
végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
014. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár tagjai által nyújtott 
lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
015. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által a  hitelintézeti csoporthoz 
tartozó lakás-takarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 014. sor értéke 0, a sor értéke 0.
016. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely 
a  stabil jelzálog alapú források, valamint a  finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként 
számítandó ki. Az  adatszolgáltató a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy 
pontossággal (például 0,374) jelenti.
019. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a  lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, 
lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló 
zálogjog átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 
2.  pont b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez 
kapcsolódó, lakóingatlanon alapított különvált zálogjogok és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy 
átruházása mellett a forrás bevonásra került.
020. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a  019. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont b) és 
c) alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy 
átruházása mellett a forrás bevonásra került, és a 019. sorban nem kerültek jelentésre.
021. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezeten kívüli 
fedezetek értékét. Amennyiben a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben 
a sorban 0 érték jelentendő.
022. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 
11. pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a Jmmr. 2. § 13. pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, zöld 
refinanszírozási jelzáloghitel esetén a  fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított, a  Jmmr. 2.  § 11.  pontja 
szerinti zöld jelzáloghitelek állományát.
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KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról – Konszolidált 
tételek

 1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től 
eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.

 2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások 
szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 1/2022. (V. 26.) GFM rendelete
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 3.  § (2a)  bekezdése, valamint a  nemzeti 
vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 7/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja alapján 
az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. §  A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági 
társaságok tekintetében az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. §  A Vtv. 3.  § (2a)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 7/A.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja alapján a  3.  melléklet szerinti 
gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

4. §  A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági 
társaságok tekintetében az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet.

7. §  Hatályát veszti az 1. melléklet XIII. pontjában foglalt táblázat 4. sora.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 1/2022. (V. 26.) GFM rendelete
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 3.  § (2a)  bekezdése, valamint a  nemzeti 
vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 7/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja alapján 
az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. §  A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági 
társaságok tekintetében az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. §  A Vtv. 3.  § (2a)  bekezdése, valamint az  Nvtv. 7/A.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja alapján a  3.  melléklet szerinti 
gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

4. §  A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági 
társaságok tekintetében az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2022. június 1-jén lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet.

7. §  Hatályát veszti az 1. melléklet XIII. pontjában foglalt táblázat 4. sora.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek, minisztériumok

I. Tulajdonosi joggyakorló: a gazdaságfejlesztési miniszter

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-994411 2026. december 31.

2.
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-043547 2026. december 31.

3.
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-176128 2026. december 31.

4.
START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-045508 2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró 
és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-042190 2026. december 31.

2.
Szerencsejáték Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-041628 2026. december 31.

3.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő 
Részvénytársaság

01-10-043108 2026. december 31.

4.
Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-047569 2026. december 31.

5.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-041633 2026. december 31.

6.
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-986454 2026. december 31.

7.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-140237 2026. december 31.

8.
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-041364 2026. december 31.

9.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-141870 2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnökség

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140096 2026. december 31.

2.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-996479 2026. december 31.

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 825



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 88. szám 3643

3.
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-916308 2026. december 31.

4.
Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

15-09-085768 2026. december 31.

5.
DBC Dél-Budai Centrum Projekt Beruházó 
és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-049996 2026. december 31.

6.
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-343790 2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-284102 2026. december 31.

2.
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

09-09-016747 2026. december 31.

3.
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-377109 2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919716 2026. december 31.

2.
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-908769 2026. december 31.

3.
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919882 2026. december 31.

4.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919878 2026. december 31.

5.
NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz 
Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-357519 2026. december 31.

6.
Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389952 2026. december 31.

7.
ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-358749 2026. december 31.

8.
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921266 2026. december 31.

9.
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-884688 2026. december 31.
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3.
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-916308 2026. december 31.

4.
Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

15-09-085768 2026. december 31.

5.
DBC Dél-Budai Centrum Projekt Beruházó 
és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-049996 2026. december 31.

6.
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-343790 2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-284102 2026. december 31.

2.
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

09-09-016747 2026. december 31.

3.
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-377109 2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919716 2026. december 31.

2.
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-908769 2026. december 31.

3.
Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919882 2026. december 31.

4.
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-919878 2026. december 31.

5.
NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz 
Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-357519 2026. december 31.

6.
Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-389952 2026. december 31.

7.
ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-358749 2026. december 31.

8.
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921266 2026. december 31.

9.
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-884688 2026. december 31.
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VI. Tulajdonosi joggyakorló: az Építési és Beruházási Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-044336 2026. december 31.

2.
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-046265 2026. december 31.

3.
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-170224 2026. december 31.

4.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság

01-10-044180 2026. december 31.

5.
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-324951 2026. december 31.

6.
Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

08-10-001916 2026. december 31.

7.
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

08-09-027255 2026. december 31.

8.
VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi 
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

15-09-070444 2026. december 31.

9.
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

20-09-069758 2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Honvédelmi Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

07-09-018249 2026. december 31.

2.
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920090 2026. december 31.

3.
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-141742 2026. december 31.

4.
Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-140513 2026. december 31.

5.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-972385 2026. december 31.

6.
Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-141670 2026. december 31.
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VIII. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-269016 2026. december 31.

2.
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042469 2026. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Kulturális és Innovációs Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-177086 2026. december 31.

2.
Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920836 2026. december 31.

3.
Filharmónia Magyarország Koncert és 
Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

02-09-081011 2026. december 31.

4.
Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-698948 2026. december 31.

5.
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-884398 2026. december 31.

6.
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-274434 2026. december 31.

7.
Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-912823 2026. december 31.

8.
MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 
Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-921743 2026. december 31.

9.
Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-699056 2026. december 31.

10.
Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-044426 2026. december 31.

11.
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-921742 2026. december 31.

12.
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921728 2026. december 31.

13.
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit 
Kft.

01-09-176337 2026. december 31.

14.
Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-346957 2026. december 31.

15.

Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és 
-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

11-09-014785 2026. december 31.

16.
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

06-09-014103 2026. december 31.
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VIII. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-269016 2026. december 31.

2.
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042469 2026. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Kulturális és Innovációs Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-177086 2026. december 31.

2.
Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920836 2026. december 31.

3.
Filharmónia Magyarország Koncert és 
Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

02-09-081011 2026. december 31.

4.
Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-698948 2026. december 31.

5.
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-884398 2026. december 31.

6.
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-274434 2026. december 31.

7.
Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-912823 2026. december 31.

8.
MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 
Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-921743 2026. december 31.

9.
Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-699056 2026. december 31.

10.
Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-044426 2026. december 31.

11.
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-921742 2026. december 31.

12.
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921728 2026. december 31.

13.
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit 
Kft.

01-09-176337 2026. december 31.

14.
Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-346957 2026. december 31.

15.

Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és 
-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

11-09-014785 2026. december 31.

16.
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

06-09-014103 2026. december 31.
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17.
Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-345481 2026. december 31.

18.
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-980439 2026. december 31.

19.
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-014162 2026. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: a Külgazdasági és Külügyminisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-203215 2026. december 31.

2.
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140442 2026. december 31.

3. Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140567 2026. december 31.

4. KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-355242 2026. december 31.

5.
CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-141090 2026. december 31.

6.
DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt 
Felelősségű Társaság

09-09-005171 2026. december 31.

7.
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-327932 2026. december 31.

8.
Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

17-10-001282 2026. december 31.

9.
PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-003039 2026. december 31.

10.
Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049752 2026. december 31.

11.
„Pécs-pogányi repülőteret működtető” Korlátolt 
Felelősségű Társaság

02-09-065905 2026. december 31.

12.
AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR 
FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

02-09-074096 2026. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pénzügyminisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-295883 2026. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: a Technológiai és Ipari Minisztérium

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

08-10-001787 2026. december 31.

2.
HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

13-10-040464 2026. december 31.
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3.
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-042272 2026. december 31.

4.
MVM Energetika Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-041828 2026. december 31.

5.
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048725 2026. december 31.

6.
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-990421 2026. december 31.

7.
Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-141112 2026. december 31.

8.
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-047622 2026. december 31.

9.
Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-288404 2026. december 31.

10.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-890710 2026. december 31.

11.
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-968419 2026. december 31.

12.
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920343 2026. december 31.

13.
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-
fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-048684 2026. december 31.

14.
Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-337636 2026. december 31.

15.
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-343437 2026. december 31.

16.
Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-344208 2026. december 31.

17.
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és 
Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-047549 2026. december 31.

18.
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-191989 2026. december 31.

19.
BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-395007 2026. december 31.

20.
Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-141325 2026. december 31.

21.
Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141703 2026. december 31.

22.
NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048661 2026. december 31.

23.
MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-268781 2026. december 31.
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3.
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-042272 2026. december 31.

4.
MVM Energetika Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-041828 2026. december 31.

5.
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048725 2026. december 31.

6.
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-990421 2026. december 31.

7.
Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-141112 2026. december 31.

8.
IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-047622 2026. december 31.

9.
Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-288404 2026. december 31.

10.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-890710 2026. december 31.

11.
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-968419 2026. december 31.

12.
Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-920343 2026. december 31.

13.
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-
fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-048684 2026. december 31.

14.
Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-337636 2026. december 31.

15.
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-343437 2026. december 31.

16.
Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-344208 2026. december 31.

17.
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és 
Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-047549 2026. december 31.

18.
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-191989 2026. december 31.

19.
BrainVisionCenter Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-395007 2026. december 31.

20.
Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

01-10-141325 2026. december 31.

21.
Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-141703 2026. december 31.

22.
NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048661 2026. december 31.

23.
MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-268781 2026. december 31.
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XIII. Tulajdonosi joggyakorló: a területfejlesztési miniszter

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-380926 2026. december 31.

2.
BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19-10-500364 2026. december 31.

3.
Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-278283 2026. december 31.

4.
MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-200580 2026. december 31.

2. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szervek

I. Tulajdonosi joggyakorló: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

02-09-077830 2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-295006 2026. december 31.

2.
Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-293139 2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság

03-09-102802 2026. december 31.

2.
Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság

07-09-003060 2026. december 31.

3. Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-200937 2026. december 31.

4.
DUNA PAPÍR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

13-09-067931 2026. december 31.

5.
DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

13-09-067928 2026. december 31.
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6.
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

12-09-001968 2026. december 31.

7.
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-002808 2026. december 31.

8.
NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-398070 2026. december 31.

9.
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

07-09-003062 2026. december 31.

10.
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

08-09-003769 2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: Országgyűlés Hivatala

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-049150 2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-164361 2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Államkincstár

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-985107 2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: Készenléti Rendőrség

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

13-09-140414 2026. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-917155 2026. december 31.
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6.
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

12-09-001968 2026. december 31.

7.
Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság

06-09-002808 2026. december 31.

8.
NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-398070 2026. december 31.

9.
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, 
Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

07-09-003062 2026. december 31.

10.
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

08-09-003769 2026. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: Országgyűlés Hivatala

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

01-10-049150 2026. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-164361 2026. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Államkincstár

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-985107 2026. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: Készenléti Rendőrség

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

13-09-140414 2026. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-917155 2026. december 31.
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IX. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Vízügyi Főigazgatóság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi 
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-308251 2026. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

18-09-112060 2026. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13-09-189484 2026. december 31.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: Somogy Megyei Kormányhivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Somogy Megyei Beruházásszervező és Mérnöki 
Korlátolt Felelősségű Társaság

14-09-311381 2026. december 31.

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: Érdi Szakképzési Centrum

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

13-09-121779 2026. december 31.

XIV. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Kórházi Főigazgatóság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-713453 2026. december 31.

2.
VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-949707 2026. december 31.

3.
STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-567042 2026. december 31.

4.
DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-160446 2026. december 31.

5.
Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

19-09-505155 2026. december 31.
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6.
Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-381773 2026. december 31.

XV. Tulajdonosi joggyakorló: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-978791 2026. december 31.

XVI. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő 
és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

13-09-202841 2026. december 31.

XVII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Express Innovation Agency VMV Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049678 2026. december 31.

XVIII. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Múzeum

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-397635 2026. december 31.

XIX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-264449 2026. december 31.
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6.
Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-381773 2026. december 31.

XV. Tulajdonosi joggyakorló: Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-978791 2026. december 31.

XVI. Tulajdonosi joggyakorló: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő 
és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

13-09-202841 2026. december 31.

XVII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Express Innovation Agency VMV Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049678 2026. december 31.

XVIII. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Múzeum

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1. Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-397635 2026. december 31.

XIX. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-264449 2026. december 31.
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3. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaságok

I. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-921721 2026. december 31.

2.
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140072 2026. december 31.

3.
Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049808 2026. december 31.

4.
HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű 
Társaság

20-09-072648 2026. december 31.

5.
Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-049807 2026. december 31.

6.
Balatoni Hajózási Zártkörűen működő 
Részvénytársaság

14-10-300113 2026. december 31.

7.
EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-341681 2026. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-350667 2026. december 31.

2.
Digitális Kormányzati Fejlesztés és 
Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-381151 2026. december 31.

3.
Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-389831 2026. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-048710 2026. december 31.

4. melléklet az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelethez

A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

A B C D

Állami tulajdonban álló gazdasági 

társaság neve
Cégjegyzékszám Tulajdonosi joggyakorló

Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
VB Szolgáltató Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaság

17-09-012751
VOLÁNBUSZ Közlekedési 
zártkörűen működő 
Részvénytársaság

2026. december 31.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1264/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének emeléséről

A Kormány
 1. egyetért a  Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok körében vállalt pénzügyi 

kötelezettségek forrásának biztosítása érdekében – a jelenlegi keretösszegen felül – kiegészítő forrás biztosításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 

2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb 70  000  000  000  forint többletforrás 
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1265/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva dr. Bogdán Tibort e  kormányhatározat hatálybalépésétől a  Kit. 219.  § 
(3)  bekezdése szerinti időtartamra a  gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó 
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) 
nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében javaslatot tesz különösen
a) a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására,
b) a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására, együttműködésben az igazságügyi miniszterrel,
c) az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására.

 3.  A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a  tevékenységével összefüggésben személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő – 

adatokat, információkat kérhet,
b) a  feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – betekinthet,
c) az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a gazdaságfejlesztési miniszter irányítja.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő 5 fős titkárság segíti.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1264/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének emeléséről

A Kormány
 1. egyetért a  Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok körében vállalt pénzügyi 

kötelezettségek forrásának biztosítása érdekében – a jelenlegi keretösszegen felül – kiegészítő forrás biztosításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 

2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb 70  000  000  000  forint többletforrás 
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1265/2022. (V. 27.) Korm. határozata
a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva dr. Bogdán Tibort e  kormányhatározat hatálybalépésétől a  Kit. 219.  § 
(3)  bekezdése szerinti időtartamra a  gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó 
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) 
nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében javaslatot tesz különösen
a) a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására,
b) a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására, együttműködésben az igazságügyi miniszterrel,
c) az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására.

 3.  A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a  tevékenységével összefüggésben személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő – 

adatokat, információkat kérhet,
b) a  feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – betekinthet,
c) az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a gazdaságfejlesztési miniszter irányítja.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodán működő 5 fős titkárság segíti.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozata
a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok 
teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről

A Kormány a háborús helyzetben is elkötelezett a 2022. évi 4,9%-os és a 2023. évi 3,5%-os GDP-arányos hiánycél mellett, ennek 
érdekében a  Rezsivédelmi Alap és a  Honvédelmi Alap felállítása céljából már bevezetett extraprofit adók végrehajtásán túl 
az alábbi, a központi költségvetés kiadási oldalát érintő intézkedéseket rendeli el:
 1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a központi költségvetés fejezeti 

kiadásainak csökkentésével 2022-ben 10%-os mértékben 581 000 000 000 forint, 2023-ban 500 000 000 000 forint 
megtakarítás elérésére, illetve érvényesítse azt;

Felelős: pénzügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: a) a 2022. év tekintetében 2022. július 1.
 b) a  2023. év tekintetében a  központi költségvetésről szóló törvényjavaslat országgyűlési 

benyújtása előtt
 2. az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából – ide nem értve a kivitelezés alatt levőket – felfüggeszti, amelynek 

költségvetési hatásaként 2022-ben és 2023-ban összesen 1 150 000 000 000 forint megtakarítás elérendő, illetve 
érvényesítendő;

Felelős: pénzügyminiszter
 érintett miniszterek
Határidő: a) a 2022. év tekintetében 2022. július 1.
 b) a  2023. év tekintetében a  központi költségvetésről szóló törvényjavaslat országgyűlési 

benyújtása előtt
 3. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a  visszaélések 

elkerülése érdekében a  rezsicsökkentési szabályok olyan módosítására, amely alapján a  villamos energia és 
a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult.

Felelős: technológiai és ipari miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: 2022. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 60 810 591 877 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 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

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak az  1.  pont 
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl –  
további 60 810 591 877 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 60 810 591 877 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 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

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak az  1.  pont 
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl –  
további 60 810 591 877 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
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
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 780 996 921

355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
K3 Dologi kiadások 15 448 340

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K3 Dologi kiadások 804 565 079
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

K3 Dologi kiadások 224 267 985
295802 10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

K3 Dologi kiadások 63 993 998
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat

K3 Dologi kiadások 13 628 906
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 4 443 319
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 4 281 070 858
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K3 Dologi kiadások 2 011 326 524

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 3 308 679 366

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K3 Dologi kiadások 2 120 328

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 824 015 061

381828 16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 60 941 304

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 118 340 117

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok

K3 Dologi kiadások 2 566 090 591

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 1 055 498 301

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 11 935 150 056

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K3 Dologi kiadások 2 039 494 510

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K3 Dologi kiadások 33 024 507

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K3 Dologi kiadások 65 711 592
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K3 Dologi kiadások 46 354 866
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K3 Dologi kiadások 11 180 352 132

368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet
K3 Dologi kiadások 35 230 363

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 2 786 239 085

218605 12 Művészeti intézmények
K3 Dologi kiadások 71 151 335

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K3 Dologi kiadások 1 588 033 304

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 13 894 423 129

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
399017 23 Energiaügyi kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -60 810 591 877

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    

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 780 996 921
355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 15 448 340

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 804 565 079
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 224 267 985
295802 10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 63 993 998
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 13 628 906
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 4 443 319

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 4 281 070 858
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás 2 011 326 524
001580 7 Rendőrség 3 308 679 366
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 2 120 328
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 824 015 061
381828 16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 60 941 304
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 118 340 117

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok 2 566 090 591
227942 14 Egyetemek, főiskolák 1 055 498 301

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 11 935 150 056
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 2 039 494 510
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 33 024 507

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal 65 711 592
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 46 354 866

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 11 180 352 132
368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet 35 230 363
218672 11 Közgyűjtemények 2 786 239 085
218605 12 Művészeti intézmények 71 151 335
002994 14 Országos Mentőszolgálat 1 588 033 304
334484 18 Klebelsberg Központ 13 894 423 129

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 60 810 591 877 60 810 591 877

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

Magyar Államkincstár  1 példány

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

T Á M O G A T Á S 
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A miniszterelnök 26/2022. (V. 26.) ME határozata
a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a pénzügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország és a  Zöld-foki Köztársaság között a  jövedelem- és vagyonadók területén a  kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  pénzügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 

az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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A miniszterelnök 26/2022. (V. 26.) ME határozata
a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a pénzügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország és a  Zöld-foki Köztársaság között a  jövedelem- és vagyonadók területén a  kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  pénzügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 

az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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A miniszterelnök 30/2022. (VI. 7.) ME határozata
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény  
egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 
2022. évi V. törvény hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 
2021. évi CXXX. törvény 104.  § (6)  bekezdése, valamint a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről 
szóló 2022. évi V. törvény 118. § (5) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítottam, hogy a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.  (I.  29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének időpontja mint hatálybalépési feltétel 
2022. június 1. napján következett be, ezáltal
a) a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 3–11. alcíme, 

16. alcíme, 19–21. alcíme, 23–25. alcíme, 30–34. alcíme, 36. alcíme, 37. alcíme, 39–41. alcíme, 79. §-a, 80. §-a, 
87–94. §-a, 96–103. §-a és 1. melléklete, valamint

b) a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény
hatálybalépésének naptári napja 2022. június 1., azaz kettőezerhuszonkettő június első napja.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 843
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Magánnyugdíjpénztárak közleményei

A Budapest Magánnyugdíjpénztár közleménye
2021. év

1. A pénztár alapításának időpontja: 1997. november 27.

2. A pénztár vezetősége
 Igazgatótanács
 Dr. Németh krisztián
 Pósfai tamás 
 Mátraházi zsuzsanna
 sziráki Nagy Noémi
 széll gábor
 boncz gábor 
 Dr. beczner attila
 Ellenőrző Bizottság 
 Dr. Fürjné Jászter beáta (elnök)
 Jankó-brezovay zsuzsanna
 gampel gábor 
 slezák andrás
 sipos ádám

3.  A pénztár taglétszáma

Megnevezés 2021. január 1. 2021. december 31.

taglétszám (fő) 6 703 6 592

4. A bevételek tartalékok közötti megosztása 2021. évben

Tartalékok közötti megosztás
2021. 01. 01. – 2021. 12. 31.

Tagdíj

Fedezeti tartalék 97,5%

Működési tartalék 2,5%

likviditási tartalék 0,0%

5. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (ezer forintban), változása

Szolgáltatások típusa 2020. 2021. Változás összege Változás %-ban

egyösszegű kifizetés 0 0 0 0%

Pénztári járadék 0 0 0 0%

Életjáradék (vásárolt) 0 0 0 0%
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6. A pénztár működési költségei

Megnevezés 2020. 2021. Változás %-ban

Működési költség (eFt) 102 979 102 181 –0,77

egy főre eső működési költség (átlaglétszám alapján) eFt/fő 15,26 15,37 +0,72

7. A pénztár által elszámolt tagdíj- és egyéb bevételek (ezer forintban)

Bevétel típusa Összege 

tagok által fizetett tagdíj 52 752

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés 3 422

Utólag befolyt tagdíjak 62

a támogató rendelkezése szerint működési célra juttatott adomány 24 872

egyéb bevételek 40 163

8. A pénztár vagyonkezelője: budapest alapkezelő zrt.

9. A  Magyar Nemzeti Bank mint a  pénztárak felügyeletét ellátó szerv a  2021-es évben nem folytatott vizsgálatot 
a pénztárnál.
a pénztár a Pénztárak garancia alapját nem vette igénybe.

10. A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása

Megnevezés

Klasszikus portfólió

Nettó 
hozamráta 

%

Bruttó 
hozamráta 

%

Referenciaindex 
hozamrátája %

Záró  
piaci érték  

(ezer Ft)

2005 11,14 12,17 13,49 –

2006 6,33 7,28 8,82 –

2007 6,4 7,31 7,17 –

2008 –15,51 –14,64 –19,38 –

2009 10,23 10,86 4,27 782 707

2010 5,45 6,09 5,79 887 960

2011 4,43 4,97 4,48 136 161

2012 9,94 10,18 12,61 680 599

2013 4,76 4,98 6,53 1 099 319

2014 5,97 6,19 4,53 1 447 579

2015 3,08 3,30 1,80 1 418 487

2016 2,88 3,11 1,76 1 441 732

2017 2,38 2,61 0,81 1 419 068

2018 0,25 0,47 0,22 1 513 322

2019 2,91 3,13 2,07 1 688 878

2020 0,87 1,10 0,67 1 904 478

2021 –1,52 –1,31 –3,38 1 856 358



846 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 

Megnevezés

Kiegyensúlyozott portfólió

Nettó 
hozamráta 

%

Bruttó 
hozamráta 

%

Referenciaindex 
hozamrátája %

Záró 
piaci érték 

(ezer Ft)

2005 11,14 12,17 13,49 –

2006 6,33 7,28 8,82 –

2007 6,4 7,31 7,17 –

2008 –15,51 –14,64 –19,38 –

2009 15,06 15,86 18,96 7 543 871

2010 8,65 9,32 8,52 9 437 722

2011 0,26 0,9 –1,05 1 171 339

2012 12,84 13,11 17,48 2 875 957

2013 8,45 8,67 10,14 4 938 067

2014 11,46 11,68 10,91 7 082 684

2015 5,82 6,04 5,67 7 754 449

2016 8,05 8,28 7,91 8 695 228

2017 8,74 8,97 8,03 9 846 293

2018 –1,31 –1,09 –1,19 10 029 217

2019 10,03 10,27 10,05 11 595 869

2020 2,80 3,03 2,49 12 338 275

2021 –2,29 –2,07 –4,71 12 263 494

Megnevezés

Növekedési portfólió

Nettó 
hozamráta 

%

Bruttó 
hozamráta 

%

Referenciaindex 
hozamrátája %

Záró 
piaci érték 

(ezer Ft)

2005 11,14 12,17 13,49 –

2006 6,33 7,28 8,82 –

2007 6,4 7,31 7,17 –

2008 –15,51 –14,64 –19,38 –

2009 19,22 20,01 25,36 37 426  854

2010 11,13 11,82 10,69 42 359 986

2011 –2,26 –1,66 –2,7 7 740 796

2012 9,55 9,79 14,26 12 929 456

2013 10,98 11,22 10,62 16 320 637

2014 9,80 10,03 8,96 19 593 826

2015 8,94 9,16 8,40 20 702 286

2016 10,90 11,14 10,36 22 430 981

2017 11,23 11,47 10,64 24 219 852

2018 –0,96 –0,74 –1,54 23 118 647

2019 14,21 14,46 13,4 24 868 109

2020 3,56 3,79 3,20 24 549 478

2021 6,21 6,44 3,49 25 191 092

Megnevezés Nettó hozamráta %

klasszikus portfólió
10 éves átlagos pénztári hozamráta* (2012–2021) 3,11

10 éves vagyonnövekedési mutató** (2012–2021) 2,71
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Megnevezés Nettó hozamráta %

kiegyensúlyozott portfólió
10 éves átlagos pénztári hozamráta* (2012–2021) 6,34

10 éves vagyonnövekedési mutató** (2012–2021) 5,57

Megnevezés Nettó hozamráta %

Növekedési portfólió
10 éves átlagos pénztári hozamráta* (2012–2021) 8,36

10 éves vagyonnövekedési mutató** (2012–2021) 8,01

* a vagyonkezelői teljesítményt mutatja
** a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi

Megnevezés %

a 2021. évi infláció (december/december) 7,40

átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben 2,59

11. A  választható portfóliók 2021. évi befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett 
minimális és maximális %-os megoszlása és a referenciaindex

Befektetési eszköz
Klasszikus  
portfólió

Kiegyensúlyozott 
portfólió

Növekedési  
portfólió

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Házipénztár, számlapénz, betét és repó  
(fordított repó) ügyletek

0% 30% 0% 20% 0% 20%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból származó kitettség

állampapír, állami garanciával bíró értékpapír, 
vagy jellemzően ilyen kitettséget tartalmazó 
kollektív értékpapír

50% 100% 15% 95% 20% 70%

vállalati kötvény 0% 20% 0% 20% 0% 20%

hitelintézeti kötvény 0% 20% 0% 20% 0% 20%

önkormányzati kötvény 0% 10% 0% 10% 0% 10%

jelzálog kötvény 0% 15% 0% 15% 0% 15%

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokból származó kitettség

részvény, vagy ilyen kitettséget tartalmazó 
kollektív értékpapír

0% 0% 5% 35% 30% 60%

fejlett piaci részvény, vagy ilyen kitettséget 
tartalmazó kollektív értékpapír

0% 22% 0% 30%

magyar részvény, vagy ilyen kitettséget 
tartalmazó kollektív értékpapír

0% 20% 0% 29%

közép- és kelet-európai régiós részvény, 
vagy ilyen kitettséget tartalmazó kollektív 
értékpapír

0% 20% 0% 25%

fejlődő piaci részvény, vagy ilyen kitettséget 
tartalmazó kollektív értékpapír

0% 18% 0% 21%

ingatlan, vagy ilyen kitettséget tartalmazó 
kollektív értékpapír

0% 0% 0% 5% 0% 5%

egyéb befektetési jegyből származó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%

Származtatott eszközökből származó kitettség

határidős ügyletekből származó nettó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%

opciós ügyletekből származó nettó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%
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Befektetési eszköz
Klasszikus  
portfólió

Kiegyensúlyozott 
portfólió

Növekedési  
portfólió

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

swap ügyletekből származó nettó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%

Egyéb eszközökből származó kitettség 0% 15% 0% 15% 0% 15%

Az egyes portfóliók referenciaindexe:

klasszikus 75% rMaX
25% MaX

kiegyensúlyozott 5% rMaX
75% MaX
7% MsCi WorlD
5% bUX 
5% CetoP20
3% MsCi emerging Markets

Növekedési 5% rMaX
50% MaX
15% MsCi WorlD
14% bUX
10% CetoP
6% MsCi emerging Markets

12. A  választható portfóliók 2022. évi befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett 
minimális és maximális %-os megoszlása és a referenciaindex

a befektetési politika a mérlegkészítésig nem változott, a megoszlási kritériumok és a referenciaindexek megegyeznek a 2021. év 
végén hatályos értékekkel.

13. A pénztár 2021. évi teljes vagyona

Megnevezés 2021. január 1. 2021. december 31.

Pénztár vagyona nettó piaci értéken (ezer Ft) 39 300 679 39 786 035

Pénztár vagyona bruttó piaci értéken (ezer Ft) 39 308 733 39 794 321

14. A pénztár teljes vagyonának eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása 2021. évben 

Eszközcsoport 2021. január 1. 2021. december 31.

Magyar állampapír és a Magyar állam által garantált értékpapír 54,54% 51,23%

egyéb kötvény 1,65% 1,61%

részvény 19,54% 19,70%

befektetési jegy 16,17% 16,61%

Jelzáloglevél 4,92% 4,14%

egyéb 3,18% 6,71%
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73MA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73Ma01 tagok által fizetett tagdíj 1 231 0 1 231 1 319 0 1 319

002 73Ma02 Meg nem fizetett tagdíjak 
miatt tartalékképzés (–)

85 0 85 86 0 86

003 73Ma03 Utólag befolyt tagdíjak 9 0 9 2 0 2

004 73Ma04 tagdíjbevételek összesen 
(=73Ma01–73Ma02+73Ma03)

1 155 0 1 155 1 235 0 1 235

005 73Ma05 Működési célra kapott 
támogatás, adomány

93 778 0 93 778 24 872 0 24 872

006 73Ma06 Pénztári befizetések összesen 
(=73Ma06+73Ma07)

94 933 0 94 933 26 107 0 26 107

007 73Ma07 egyéb bevételek 41 152 0 41 152 37 193 0 37 193

008 73Ma08 Működési célú bevételek 
összesen (=73Ma08+73Ma09)

136 085 0 136 085 63 300 0 63 300

009 73Ma09 Működéssel kapcsolatos 
ráfordítások

102 979 0 102 979 102 181 0 102 181

010 73Ma091 anyagjellegű ráfordítások 58 917 0 58 917 58 696 0 58 696

011 73Ma0911 anyagköltség 0 0 0 19 0 19

012 73Ma0912 igénybe vett szolgáltatások 48 100 0 48 100 47 274 0 47 274

013 73Ma09121 adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat 
ellátó szervezetnek fizetett díj 
(számla alapján)

41 243 0 41 243 41 243 0 41 243

014 73Ma09122 tagszervezéssel kapcsolatos 
ügynöki díj (számla alapján)

0 0 0 0 0 0

015 73Ma09123 könyvvizsgálat díja (számla 
alapján)

3 620 0 3 620 3 175 0 3 175

016 73Ma09124 aktuáriusi díj (számla alapján) 76 0 76 76 0 76

017 73Ma09125 szaktanácsadás díja (számla 
alapján)

2 408 0 2 408 2 181 0 2 181

018 73Ma09126 Marketing-, hirdetés-, 
propaganda- és reklámköltség

753 0 753 599 0 599

019 73Ma0913 egyéb anyagjellegű 
ráfordítások

10 817 0 10 817 11 403 0 11 403

020 73Ma092 személyi jellegű ráfordítások 30 285 0 30 285 31 321 0 31 321

021 73Ma0921 bérköltség 25 986 0 25 986 26 642 0 26 642

022 73Ma09211 állományba tartozó pénztári 
alkalmazottak munkabére

13 089 0 13 089 13 082 0 13 082

023 73Ma09212 állományba nem tartozók 
munkadíja

12 897 0 12 897 13 560 0 13 560

024 73Ma092121 aktuáriusi díj (megbízási díj) 0 0 0 0 0 0

025 73Ma092122 szaktanácsadás díja 
(megbízási díj)

0 0 0 0 0 0

026 73Ma092123 tagszervezéssel kapcsolatos 
ügynöki díj (megbízási díj)

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

027 73Ma092124 Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja

12 186 0 12 186 12 720 0 12 720

028 73Ma092125 egyéb, állományba nem 
tartozók munkadíja

711 0 711 840 0 840

029 73Ma0922 személyi jellegű egyéb 
kifizetések

37 0 37 36 0 36

030 73Ma0923 bérjárulékok 4 262 0 4 262 4 643 0 4 643

031 73Ma093 Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0

032 73Ma094 Működéssel kapcsolatos 
egyéb ráfordítások

13 777 0 13 777 12 164 0 12 164

033 73Ma0941 Felügyelettel kapcsolatos 
ráfordítások

13 700 0 13 700 12 088 0 12 088

034 73Ma0942 garancia alappal kapcsolatos 
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

035 73Ma0943 Működési céltartalékképzés 
jövőbeni kötelezettségre

0 0 0 0 0 0

036 73Ma0944 egyéb ráfordítások 77 0 77 76 0 76

037 73Ma10 szokásos működési 
tevékenység eredménye 
(73Ma08–73Ma09) (+/–)

33 106 0 33 106 –38 881 0 –38 881

038 73Ma11 Nem befektetési célú 
tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések értékvesztése, 
visszaírása (+/–)

0 0 0 0 0 0

039 73Ma12 kapott kamatok, kamat jellegű 
bevételek

2 647 0 2 647 5 018 0 5 018

040 73Ma121 tartósan adott kölcsönök, 
lakáscélú kölcsönök után 
kapott kamat

0 0 0 0 0 0

041 73Ma122 Pénzügyileg realizált kamat, 
kamatjellegű bevétel

2 647 0 2 647 5 018 0 5 018

042 73Ma123 Hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (–)

0 0 0 0 0 0

043 73Ma13 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

044 73Ma14 befektetési jegyek realizált 
hozama

0 0 0 0 0 0

045 73Ma15 kapott osztalékok és 
részesedések

0 0 0 0 0 0

046 73Ma16 Pénzügyi műveletek egyéb 
realizált bevételei

0 0 0 0 0 0

047 73Ma17 Értékelési különbözetben 
elszámolt várható hozam

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

048 73Ma171 időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

049 73Ma172 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

050 73Ma173 Devizaárfolyam-változásból 
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

051 73Ma1731 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

052 73Ma1732 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

053 73Ma174 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

054 73Ma1741 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

055 73Ma1742 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség (–)

0 0 0 0 0 0

056 73Ma18 befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

0 0 0 0 0 0

057 73Ma19 befektetési tevékenység 
bevételei összesen 
(=73Ma12+ .+73Ma18)

2 647 0 2 647 5 018 0 5 018

058 73Ma20 Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0

059 73Ma21 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellgű különbözete 
(árfolyamveszteség)

0 0 0 0 0 0

060 73Ma22 befektetési jegyek realizált 
vesztesége

0 0 0 0 0 0

061 73Ma23 Értékelési különbözetből 
képzett működési céltartalék

0 0 0 0 0 0

062 73Ma231 időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

063 73Ma232 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

064 73Ma233 Devizaárfolyam különbözet 0 0 0 0 0 0

065 73Ma234 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

066 73Ma24 Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordítása

0 0 0 0 0 0

067 73Ma25 befektetési célú ingatlanokkal 
kapcsolatos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

068 73Ma26 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

51 0 51 51 0 51

069 73Ma261 vagyonkezelői díjak 0 0 0 0 0 0

070 73Ma262 letétkezelői díjak 51 0 51 51 0 51



852 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

071 73Ma263 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos különböző egyéb 
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

072 73Ma27 befektetési tevékenység 
ráfordításai összesen 
(=73Ma20+ .+73Ma26)

51 0 51 51 0 51

073 73Ma28 befektetési tevékenység 
eredménye (=73Ma19–
73Ma27) (+/–)

2 596 0 2 596 4 967 0 4 967

074 73Ma29 rendkívüli bevételek

075 73Ma30 rendkívüli ráfordítások

076 73Ma31 rendkívüli eredmény 
(=73Ma29–73Ma30) (+/–)

077 73Ma32 Működés mérleg 
szerinti eredménye 
(=73Ma10+73Ma11+ 
73Ma30+73Ma31) (+/–)

35 702 0 35 702 –33 914 0 –33 914

73MB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73Mb01 tagok által fizetett tagdíj 47 985 0 47 985 51 433 0 51 433

002 73Mb02 Meg nem fizetett tagdíjak 
miatti tartalékképzés (–)

3 318 0 3 318 3 336 0 3 336

003 73Mb03 Utólag befolyt tagdíjak 363 0 363 60 0 60

004 73Mb04 tagdíjbevételek összesen 
(1–2+3)

45 030 0 45 030 48 157 0 48 157

005 73Mb05 szolgáltatási célú egyéb 
bevételek

2 992 0 2 992 2 970 0 2 970

006 73Mb06 egyéni számlán jóváírt 
szolgáltatási célú bevételek 
összesen (4+5)

48 022 0 48 022 51 127 0 51 127

007 73Mb07 egyéni számlán elszámolt 
szolgáltatási célú egyéb 
ráfordítások

43 376 0 43 376 39 379 0 39 379

008 73Mb08 kapott kamatok, kamat jellegű 
bevételek

627 455 0 627 455 534 534 0 534 534

009 73Mb081 Pénzügyileg realizált kamat, 
kamatjellegű bevétel

778 971 0 778 971 672 324 0 672 324
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

010 73Mb082 Hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (–)

151 516 0 151 516 137 790 0 137 790

011 73Mb09 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

686 424 0 686 424 927 016 0 927 016

012 73Mb10 befektetési jegyek realizált 
hozama

669 323 0 669 323 584 524 0 584 524

013 73Mb11 kapott osztalékok és 
részesedések

158 234 0 158 234 308 435 0 308 435

014 73Mb12 Pénzügyi műveletek egyéb 
realizált bevételei

82 829 0 82 829 27 289 0 27 289

015 73Mb13 Értékelési különbözetben 
elszámolt várható hozam

–688 081 0 –688 081 –598 093 0 –598 093

016 73Mb131 időarányosan járó kamat –47 400 0 –47 400 67 101 0 67 101

017 73Mb132 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

018 73Mb133 Devizaárfolyam-változásból 
adódó értékkülönbözet

–103 722 0 –103 722 559 183 0 559 183

019 73Mb1331 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

–51 174 0 –51 174 505 028 0 505 028

020 73Mb1332 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

52 548 0 52 548 –54 155 0 –54 155

021 73Mb134 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

–536 959 0 –536 959 –1 224 377 0 –1 224 377

022 73Mb1341 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

–281 143 0 –281 143 273 589 0 273 589

023 73Mb1342 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

255 816 0 255 816 1 497 966 0 1 497 966

024 73Mb14 befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

0 0 0 0 0 0

025 73Mb15 befektetési tevékenység 
bevételei összesen (10+...+16)

1 536 184 0 1 536 184 1 783 705 0 1 783 705

026 73Mb151 egyéni számlákat megillető 
hozambevételek

1 536 184 0 1 536 184 1 783 705 0 1 783 705

027 73Mb1511 egyéni számlákat megillető 
realizált hozam

2 224 265 0 2 224 265 2 381 798 0 2 381 798

028 73Mb1512 egyéni számlákat megillető 
értékelési különbözet

–688 081 0 –688 081 –598 093 0 –598 093

029 73Mb152 szolgáltatási tartalékot 
megillető hozambevételek

0 0 0 0 0 0

030 73Mb1521 szolgáltatási tartalékot 
megillető realizált hozam

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

031 73Mb1522 szolgáltatási tartalékot 
megillető értékelési 
különbözet

0 0 0 0 0 0

032 73Mb16 Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0

033 73Mb17 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

112 398 0 112 398 510 920 0 510 920

034 73Mb18 befektetési jegyek realizált 
vesztesége

0 0 0 0 0 0

035 73Mb19 Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordítása

148 680 0 148 680 26 890 0 26 890

036 73Mb20 befektetési célú ingatlanokkal 
kapcsolatos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

037 73Mb21 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

83 888 0 83 888 90 903 0 90 903

038 73Mb211 vagyonkezelői díjak 73 287 0 73 287 78 996 0 78 996

039 73Mb212 letétkezelői díjak 8 599 0 8 599 9 472 0 9 472

040 73Mb213 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos különböző egyéb 
ráfordítások

2 002 0 2 002 2 435 0 2 435

041 73Mb22 befektetési tevékenység 
ráfordításai összesen 
(16+...+21)

344 966 0 344 966 628 713 0 628 713

042 73Mb221 egyéni számlákat terhelő 
befektetéssel kapcsolatos 
ráfordítások

344 966 0 344 966 628 713 0 628 713

043 73Mb222 szolgáltatási tartalékot terhelő 
befektetéssel kapcsolatos 
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

044 73Mb23 befektetési tevékenység 
eredménye (15–22) (+/–)

1 191 218 0 1 191 218 1 154 992 0 1 154 992

045 73Mb231 egyéni számlákon jóváírható 
nettó hozam

1 879 299 0 1 879 299 1 753 085 0 1 753 085

046 73Mb232 egyéni számlákon jóváírható 
értékelési különbözet

–688 081 0 –688 081 –598 093 0 –598 093

047 73Mb233 szolgáltatási tartalékba 
helyezhető nettó hozam

0 0 0 0 0 0

048 73Mb234 szolgáltatási tartalékba 
helyezhető értékelési 
különbözet

0 0 0 0 0 0

049 73Mb24 Fedezeti céltartalékképzés 
(6–7+/–23) (–)

1 195 864 0 1 195 864 1 166 740 0 1 166 740
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

050 73Mb241 egyéni számlákon 
a szolgáltatási célú 
bevételek és ráfordítások 
különbözetének összegében

4 646 0 4 646 11 748 0 11 748

051 73Mb242 egyéni számlákon jóváírt nettó 
hozamból

1 879 299 0 1 879 299 1 753 085 0 1 753 085

052 73Mb243 egyéni számlákon jóváírt 
értékelési különbözet

–688 081 0 –688 081 –598 093 0 –598 093

053 73Mb2431 időarányosan járó kamat –47 400 0 –47 400 67 101 0 67 101

054 73Mb2432 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

055 73Mb2433 Devizaárfolyam 
különbözetekből

–103 722 0 –103 722 559 183 0 559 183

056 73Mb2434 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözetből

–536 959 0 –536 959 –1 224 377 0 –1 224 377

057 73Mb244 szolgáltatási tartalékon jóváírt 
nettó hozamból

0 0 0 0 0 0

058 73Mb245 szolgáltatási tartalékon jóváírt 
értékelési különbözetből

0 0 0 0 0 0

059 73Mb2451 időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

060 73Mb2452 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

061 73Mb2453 Devizaárfolyam különbözetből 0 0 0 0 0 0

062 73Mb2454 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

73MCA
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MCa01 tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 0 0 0

002 73MCa02 Meg nem fizetett tagdíjak 
miatti tartalékképzés (–)

0 0 0 0 0 0

003 73MCa03 Utólag befolyt tagdíjak 0 0 0 0 0 0

004 73MCa04 tagdíjbevételek összesen 
(1–2+3)

0 0 0 0 0 0

005 73MCa05 likviditási és kockázati célú 
egyéb bevételek

0 0 0 0 0 0

006 73MCa06 likviditási és kockázati célú 
egyéb ráfordítások

0 0 0 0

007 73MCa07 kapott (járó) kamatok, 
kamatjellegű bevételek

256 0 256 500 0 500
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

008 73MCa071 Pénzügyileg realizált kamat, 
kamatjellegű bevétel

256 0 256 500 0 500

009 73MCa072 Hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapírok 
vételárában lévő kamat (–)

0 0 0 0 0 0

010 73MCa08 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség) (+)

0 0 0 0 0 0

011 73MCa09 befektetési jegyek realizált 
hozama

0 0 0 0 0 0

012 73MCa10 kapott osztalékok és 
részesedések

0 0 0 0 0 0

013 73MCa11 Pénzügyi műveletek egyéb 
bevételei

0 0 0 0 0 0

014 73MCa12 Értékelési különbözetben 
elszámolt várható hozam

0 0 0 0 0 0

015 73MCa121 időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

016 73MCa122 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

017 73MCa123 Devizaárfolyam-változásból 
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

018 73MCa1231 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

019 73MCa1232 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

020 73MCa124 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

021 73MCa1241 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

0 0 0 0 0 0

022 73MCa1242 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

0 0 0 0 0 0

023 73MCa13 befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

0 0 0 0 0 0

024 73MCa14 befektetési tevékenység 
bevételei összesen (7+...+13)

256 0 256 500 0 500

025 73MCa141 likviditási és kockázati célú 
pénzeszközök befektetésével 
kapcsolatos bevételek

222 0 222 445 0 445

026 73MCa142 azonosítatlan (függő) 
befizetések befektetésével 
kapcsolatos bevételek

34 0 34 55 0 55

027 73MCa15 Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

028 73MCa16 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

0 0 0 0 0 0

029 73MCa17 befektetési jegyek realizált 
vesztesége

0 0 0 0 0 0

030 73MCa18 Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordítása

0 0 0 0 0 0

031 73MCa19 befektetési célú ingatlanokkal 
kapcsolatos ráfordítások

0 0 0 0 0 0

032 73MCa20 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

5 0 5 5 0 5

033 73MCa201 vagyonkezelői díjak 0 0 0 0 0 0

034 73MCa202 letétkezelői díjak 5 0 5 5 0 5

035 73MCa203 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos különböző egyéb 
ráfordítások

0 0 0 0 0 0

036 73MCa21 befektetési tevékenység 
ráfordításai összesen 
(15+...+20)

5 0 5 5 0 5

037 73MCa211 likviditási és kockázati célú 
pénzeszközök befektetésével 
kapcsolatos ráfordítások

4 0 4 5 0 5

038 73MCa212 azonosítatlan (függő) 
befizetések befektetésével 
kapcsolatos ráfordítások

1 0 1 0 0 0

039 73MCa22 befektetési tevékenység 
eredménye (16–23) (+/–)

251 251 495 495

040 73MCa23 likviditási és kockázati 
céltartalék képzés (6+7–8+24) 
(–)

251 0 251 495 0 495

041 73MCa231 Demográfiai kockázatokra 0 0 0 0 0 0

042 73MCa232 saját tevékenységi 
kockázatokra

0 0 0 0 0 0

043 73MCa233 azonosítatlan (függő) 
befizetések hozama

33 0 33 55 0 55

044 73MCa234 egyéb kockázatokra 218 0 218 440 0 440

045 73MCa235 Értékelési különbözetből 
képzett likviditási céltartalék

0 0 0 0 0 0

046 73MCa2351 időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

047 73MCa2352 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

048 73MCa2353 Devizaárfolyam különbözetek 0 0 0 0 0 0

049 73MCa2354 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözetek

0 0 0 0 0 0
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73MME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MMe1 eszközök (aktívák) összesen 39 356 243 0 39 356 243 39 836 845 0 39 836 845

002 73MMe11 befektetett eszközök 0 0 0 0 0 0

003 73MMe111 i. immateriális javak 0 0 0 0 0 0

004 73MMe1111 1. vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0

005 73MMe1112 2. szellemi termékek 0 0 0 0 0 0

006 73MMe1113 3. immateriális javakra adott 
előlegek

0 0 0 0 0 0

007 73MMe1114 4. immateriális javak 
értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

008 73MMe112 ii. tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0

009 73MMe1121 1. Működtetett ingatlanok és 
a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok

0 0 0 0 0 0

010 73MMe1122 2. tartós befektetési célú 
ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok

0 0 0 0 0 0

011 73MMe1123 3. gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek

0 0 0 0 0 0

012 73MMe1124 4. beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0

013 73MMe1125 5. beruházásokra adott 
előlegek

0 0 0 0 0 0

014 73MMe1126 6. tárgyi eszközök értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0

015 73MMe1127 7. tárgyi eszközök 
értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0

016 73MMe113 iii. befektetett pénzügyi 
eszközök

0 0 0 0 0 0

017 73MMe1131 1. egyéb tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

018 73MMe1132 2. tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 0

019 73MMe1133 3. egyéb tartósan adott 
kölcsön

0 0 0 0 0 0

020 73MMe1134 4. tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok

0 0 0 0 0 0

021 73MMe11341 4.1. kötvények 0 0 0 0 0 0

022 73MMe11342 4.2. állampapírok 0 0 0 0 0 0

023 73MMe11343 4.3. befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0

024 73MMe11344 4.4. Jelzáloglevél 0 0 0 0 0 0

025 73MMe11345 4.5. egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0

026 73MMe1135 5. befektetett pénzügyi 
eszközök értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0

027 73MMe12 Forgóeszközök 39 356 217 0 39 356 217 39 836 833 0 39 836 833

028 73MMe121 i. készletek 0 0 0 0 0 0

029 73MMe1211 1. anyagok 0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

030 73MMe1212 2. áruk 0 0 0 0 0 0

031 73MMe1213 3. készletekre adott előlegek 0 0 0 0 0 0

032 73MMe1214 4. áruk értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0

033 73MMe122 ii. követelések 3 020 0 3 020 6 643 0 6 643

034 73MMe1221 1. tagdíjkövetelések 3 020 0 3 020 3 334 0 3 334

035 73MMe1222 2. követelések áruszállításból 
és szolgáltatásból (vevők)

0 0 0 0 0 0

036 73MMe1223 3. követelések egyéb 
részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

0 0 0 0 0 0

037 73MMe1224 4. Értékpapír kölcsönadásából 
származó követelés

0 0 0 0 0 0

038 73MMe1225 5. egyéb követelések 0 0 0 3 309 0 3 309

039 73MMe1226 6. Értékpapír kölcsönadásából 
származó követelés értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0

040 73MMe123 iii. Értékpapírok 38 030 895 0 38 030 895 37 082 444 0 37 082 444

041 73MMe1231 1. egyéb részesedések 9 716 059 0 9 716 059 8 512 273 0 8 512 273

042 73MMe1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok

23 351 904 0 23 351 904 24 209 891 0 24 209 891

043 73MMe12321 2.1. kötvények 968 639 0 968 639 1 528 982 0 1 528 982

044 73MMe12322 2.2. kincstárjegyek és más 
állampapírok

20 445 987 0 20 445 987 21 031 275 0 21 031 275

045 73MMe12323 2.3. befektetési jegyek 20 607 0 20 607 20 607 0 20 607

046 73MMe12324 2.4. Jelzáloglevél 1 916 671 0 1 916 671 1 629 027 0 1 629 027

047 73MMe12325 2.5. egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0

048 73MMe1233 3. Értékpapírok értékelési 
különbözete

4 984 122 0 4 984 122 4 399 925 0 4 399 925

049 73MMe1234 4. Határidős ügyletek 
értékelési különbözete

–21 190 0 –21 190 –39 645 0 –39 645

050 73MMe124 iv. Pénzeszközök 1 322 302 0 1 322 302 2 747 746 0 2 747 746

051 73MMe1241 1. Pénztárak 0 0 0 0 0 0

052 73MMe1242 2. Pénztári elszámolási 
betétszámla

528 086 0 528 086 470 491 0 470 491

053 73MMe1243 3. elkülönített betétszámla 472 461 0 472 461 179 664 0 179 664

054 73MMe1244 4. rövid lejáratú bankbetétek 320 000 0 320 000 2 091 276 0 2 091 276

055 73MMe1245 5. Devizaszámla 0 0 0 0 0 0

056 73MMe1246 6. Pénzeszközök értékelési 
különbözete

1 755 0 1 755 6 315 0 6 315

057 73MMe13 aktív időbeli elhatárolások 26 0 26 12 0 12

058 73MMe131 1. bevételek aktív időbeli 
elhatárolása

0 0 0 0 0 0

059 73MMe132 2. költségek és ráfordítások 
időbeli elhatárolása

26 0 26 12 0 12
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73MMF
Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

001 73MMF1 Források (PasszÍvák) 
összeseN

39 356 243 0 39 356 243 39 836 845 0 39 836 845

002 73MMF11 saját tőke 450 272 0 450 272 416 374 0 416 374

003 73MMF111 i. induló tőke 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

004 73MMF1111 1. Működés fedezetének 
induló tőkéje

1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

005 73MMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás 
fedezetének induló tőkéje

0 0 0 0 0 0

006 73MMF1113 3. likviditási és kockázati 
célú induló tőke

0 0 0 0 0 0

007 73MMF112 ii. be nem fizetett alapítói 
támogatások (–)

0 0 0 0 0 0

008 73MMF113 iii. tartalék tőke 413 570 0 413 570 449 288 0 449 288

009 73MMF114 iv. Működés mérleg szerinti 
erdedménye

35 702 35 702 –33 914 –33 914

010 73MMF115 v. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0

011 73MMF12 Céltartalékok 38 831 102 0 38 831 102 39 350 568 0 39 350 568

012 73MMF121 i. Működési céltartalék 0 0 0 0 0 0

013 73MMF1211 1. Jövőbeni 
kötelezettségekre képzett 
céltartalék

0 0 0 0 0 0

014 73MMF1212 2. Működési portfólió 
értékelési különbözetéből 
képzett céltartalék

0 0 0 0 0 0

015 73MMF12121 2.1. időarányosan járó 
kamat (+)

0 0 0 0 0 0

016 73MMF12122 2.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

017 73MMF12123 2.3. Devizaárfolyam-változás 
(+/–)

0 0 0 0 0 0

018 73MMF12124 2.4. egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0

019 73MMF122 ii. Fedezeti céltartalék 38 792 232 0 38 792 232 39 310 944 0 39 310 944

020 73MMF1221 1. egyéni számlákon 38 792 232 0 38 792 232 39 310 944 0 39 310 944

021 73MMF12211 1.1. egyéni számlákon 
jóváírt szolgáltatási célú 
bevételekből képzett 
céltartalék

15 077 621 0 15 077 621 14 828 379 0 14 828 379

022 73MMF12212 1.2. egyéni számlákon jóváírt 
realizált és nem realizált 
hozambevételekből képzett 
céltartalék

23 714 611 0 23 714 611 24 482 565 0 24 482 565

023 73MMF122121 1.2.1. egyéni számlákon 
jóváírt realizált hozam

18 749 924 18 749 924 20 115 971 20 115 971

024 73MMF122122 1.2.2. egyéni számlákon 
jóváírt értékelési különbözet

4 964 687 0 4 964 687 4 366 594 0 4 366 594
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

025 73MMF1221221 ebből: 1.2.2.1. időarányosan 
járó kamat (+)

137 718 0 137 718 204 819 0 204 819

026 73MMF1221222 1.2.2.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

027 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

861 720 0 861 720 1 420 903 0 1 420 903

028 73MMF1221224 1.2.2.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/–)

3 965 249 0 3 965 249 2 740 872 0 2 740 872

029 73MMF1222 2. szolgáltatási tartalékon 0 0 0 0 0 0

030 73MMF12221 2.1. szolgáltatási tartalékon 
kimutatott fedezeti 
céltartalék

0 0 0 0 0 0

031 73MMF12222 2.2. szolgáltatási 
tartalékon jóváírt realizált 
hozambevételek

0 0 0 0 0 0

032 73MMF12223 2.3. szolgáltatási tartalékon 
jóváírt értékelési különbözet

0 0 0 0 0 0

033 73MMF122231 2.3.1. időarányosan járó 
kamat (+)

0 0 0 0 0 0

034 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

035 73MMF122233 2.3.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

0 0 0 0 0 0

036 73MMF122234 2.3.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0

037 73MMF123 iii. likviditási és kockázati 
céltartalék

35 850 0 35 850 36 290 0 36 290

038 73MMF1231 1. likviditási és kockázati 
célra

35 848 0 35 848 36 288 0 36 288

039 73MMF12311 1.1. Demográfiai 
kockázatokra

0 0 0 0 0 0

040 73MMF12312 2.1. saját tevékenységi 
kockázatokra

8 373 0 8 373 8 373 0 8 373

041 73MMF12313 3.1. egyéb kockázatokra 27 475 0 27 475 27 915 0 27 915

042 73MMF1232 2. azonosítatlan (függő) 
befizetések hozamára

2 0 2 2 0 2

043 73MMF1233 3. likviditási és kockázati 
portfólió értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0

044 73MMF12331 3.1. időarányosan járó kamat 
(+)

0 0 0 0 0 0

045 73MMF12332 3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0

046 73MMF12333 3.3. Devizaárfolyam-változás 
(+/–)

0 0 0 0 0 0

047 73MMF12334 3.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

048 73MMF1234 4. azonosítatlan (függő) 
portfólió értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0

049 73MMF12341 4.1. időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0

050 73MMF12342 4.2. Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

051 73MMF12343 4.3. Devizaárfolyam-változás 0 0 0 0 0 0

052 73MMF12344 4.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0

053 73MMF124 iv. Meg nem fizetett tagdíjak 
céltartaléka

3 020 0 3 020 3 334 0 3 334

054 73MMF1241 1. Működési célú tagdíjak 
tartaléka

76 0 76 83 0 83

055 73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak 
tartaléka

2 944 0 2 944 3 251 0 3 251

056 73MMF1243 3. likviditási és kockázati 
célú tagdíjak tartaléka

0 0

057 73MMF13 kötelezettségek 55 342 0 55 342 49 197 0 49 197

058 73MMF131 i. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

0 0 0 0 0 0

059 73MMF132 ii. rövid lejáratú 
kötelezettségek

55 342 0 55 342 49 197 0 49 197

060 73MMF1321 1. tagokkal szembeni 
kötelezettségek

44 423 0 44 423 39 157 0 39 157

061 73MMF1322 2. kötelezettség 
áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

493 0 493 156 0 156

062 73MMF1323 3. rövid lejáratú hitelek és 
kölcsönök

0 0 0 0 0 0

063 73MMF1324 4. egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek

10 412 0 10 412 9 866 0 9 866

064 73MMF1325 5. egyéb azonosítatlan 
(függő) befizetések

14 0 14 18 0 18

065 73MMF13251 5.1. Munkáltatóhoz 
rendelhető függő 
befizetések

0 0 0 0 0 0

066 73MMF13252 5.2. Munkáltatóhoz és 
taghoz nem rendelhető 
függő befizetések

14 14 18 18

067 73MMF14 Passzív időbeli elhatárolások 19 527 0 19 527 20 706 0 20 706

068 73MMF141 1. bevételek passzív időbeli 
elhatárolása

0 0 0 0 0 0

069 73MMF142 2. költségek és ráfordítások 
időbeli elhatárolása

19 527 0 19 527 20 706 0 20 706

070 73MMF143 3. Halasztott bevételek 0 0 0 0 0 0
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Független könyvvizsgálói jelentés
a BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR közgyűlése részére

Vélemény 
elvégeztük a  BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR („a  Pénztár”) (1138 budapest, váci út 193., adószám: 18088201-1-41, 
nyilvántartási szám: 01-04-0000186) 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i 
fordulónapra készített mérlegből – melyben az  eszközök és források egyező végösszege 39 836 845 ezer Ft, a  működés tárgyévi 
eredménye 33 914 ezer Ft veszteség, a  céltartalékok összege 39 350 568 ezer Ft –, és az  ugyanezen időponttal végződő üzleti 
évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a  számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 
mellékletből áll. 
véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Pénztár 2021. december 31-én fennálló vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”). 

A vélemény alapja
könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon 
hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb 
leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. 
Függetlenek vagyunk a szövetségtől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar könyvvizsgálói kamara 
„a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a  fegyelmi eljárásról szóló szabályzata” -ban, valamint az ezekben 
nem rendezett kérdések tekintetében a könyvvizsgálók Nemzetközi etikai standardok testülete által kiadott „Nemzetközi etikai 
kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az iesba 
kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. 

Egyéb információk: Az üzleti jelentés
az  egyéb információk a  bUDaPest MagáNNyUgDÍJPÉNztár 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. a  vezetés felelős az  üzleti 
jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. a független 
könyvvizsgálói jelentésünk „vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre. 
az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek 
során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során 
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján 
arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás 
jellegéről jelentést tenni. 
a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény és a 222/2000. 
(Xii. 19.) a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet 
vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az  üzleti jelentés és az  éves beszámoló összhangjáról vélemény 
nyilvánítása. 
véleményünk szerint a  bUDaPest MagáNNyUgDÍJPÉNztár 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban 
összhangban van a  bUDaPest MagáNNyUgDÍJPÉNztár 2021. évi éves beszámolójával és a  számviteli törvény, valamint 
a  222/2000. (Xii. 19.) a  magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
kormányrendelet vonatkozó előírásaival. az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem 
jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
a  vezetés felelős az  éves beszámolónak a  számviteli törvénnyel összhangban történő és a  valós bemutatás követelményének 
megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon 
az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése. 
az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Pénztárnak a vállalkozás folytatására való képességét 
és az  adott helyzetnek megfelelően közzétegye a  vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a  vezetés felel 
a  vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. a  vezetésnek a  vállalkozás folytatásának elvéből 
kell kiindulnia, ha ennek az  elvnek az  érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a  vállalkozási tevékenység 
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 
az irányítással megbízott személyek felelősek a Pénztár pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 
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A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 
a könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, 
akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói 
jelentést bocsássunk ki. a kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati 
standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. a hibás állítások 
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 
a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai 
szkepticizmust tartunk fenn. 
továbbá:
 –  azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, 

kialakítjuk és végrehajtjuk az  ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és 
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a  véleményünk megalapozásához. a  csalásból eredő lényeges hibás 
állítás fel nem tárásának a  kockázata nagyobb, mint a  hibából eredőé, mivel a  csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

 –  Megismerjük a  könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az  adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a  Pénztár belső 
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

 –  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és 
kapcsolódó közzétételek észszerűségét. 

 –  következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló 
összeállítása, valamint a  megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság 
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a  Pénztár vállalkozás 
folytatására való képességét illetően. amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, 
vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. következtetéseink a független 
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy 
feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Pénztár nem tudja a vállalkozást folytatni.

 –  Értékeljük az  éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a  kiegészítő mellékletben tett 
közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események 
valós bemutatása.

 –  az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és 
ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Pénztár által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk 
során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

budapest, 2022. május 12.

Hatosné Jáborcsik Éva Hatosné Jáborcsik Éva
ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló
Jáborcsik és társa kft. kamarai tagsági szám: 005925
1042 budapest, József a. u. 32–34. b. lph. i/3. ept-005925/05.
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 001938
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A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár közleménye

a HorizoNt Magánnyugdíjpénztár a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi lXXXii. törvény 70. § (6) 
és (8) bekezdésében, valamint a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (Xii. 26.) 
korm.  rendelet 21. §-ában foglalt rendelkezések alapján az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra a 2021. évi magánnyugdíjpénztári 
tevékenységéről

1. A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár működésének kezdő időpontja: 2011. december 1.

2. Felügyeleti engedély: H-eN-iv-1004/2012. (2012. május 4.);  Fővárosi törvényszék nyilvántartásba vételi sorszám 300. bejegyzési 
szám: Fővárosi törvényszék 11. Pk. 60.416/2012. (2012. június 18.)

3. A pénztár vezető tisztségviselői 2021. december 31-én:

Az Igazgatótanács tagjai Az Ellenőrző Bizottság tagjai

Pataki tamásné (elnök) bendó zoltán (elnök)

bata beáta Dr. kadlecsek szilárd

Dr. Csillag Péter Dr. kovácsy zsombor

Dr. erdős attila ligetvári róbert

Magyar lilla rédling anita

Neubauer andrea

Nógrády Norbert

4. Taglétszám

2021. január 01. 2021. december 31.

taglétszám (fő) 34.609 34.074

5. A tagdíjbevételek tartalékok közötti megosztása a befizetés százalékában

2015. 01. 01-jétől Fedezeti tartalék Működési tevékenység Likviditási tartalék

tagdíjak     97,50% 2,49% 0,01%

6. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (változása)

Szolgáltatások típusa 2020 2021
A változás

összege %-ban 

egyösszegű kifizetés (e Ft) 267 326 307 333 40 007 14,97%

Életjáradékok (e Ft) 7 226 10 811 3 585 49,61%

7. A pénztár működési költségei és ráfordításai 

  2020 2021
A változás

összege %-ban 

Működési költség (e Ft) 315 750 333 973 18 223 5,77%

egy főre eső működési költség (átlaglétszám alapján) (ezer Ft/fő) 9,06 9,73 0,67 7,41%
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8. A pénztár működési költségei 

  2020 2021
A változás

összege %-ban 

anyag költség (e Ft) 3 873 3 671 –202 –5,22%

igénybe vett szolgáltatások (e Ft) 17 731 19 830 2 099 11,84%

egyéb anyagjellegű ráfordítás (e Ft) 121 986 146 521 24 535 20,11%

Értékcsökkenési leírás (e Ft) 707 690 –17 –2,40%

garanciaalap (e Ft) 0 0 0

egyéb ráfordítások (e Ft) 11 061 461 –10 600 –95,83%

személyi jellegű ráfordítás (e Ft) 104 627 110 161 5 534 5,29%

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (e Ft) 55 765 52 639 –3 126 –5,61%

9. A pénztár vagyonkezelője a Diófa Alapkezelő Zrt. és a Dialóg Alapkezelő Zrt.

10. A Garanciaalapot a pénztár nem vette igénybe.

11. A pénztár teljesítménymérésének főbb mutatói  

tartalékok tagdíjbevétele/tartalékok összes bevétele 3,08%

tartalékok befektetési hozam- és kamatbevételei/tartalékok összes bevétele 91,09%

bér- és személyi jellegű kiadások/működéssel kapcs. költségek, ráfordítások 32,99%

igénybe vett szolgáltatások kiadásai/működéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások 5,94%

Éves átlagos taglétszám 34 320

egyéni számlák átlagos egyenlege 2021. december 31-én 5 086 598

egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke 524,76

12. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása

  2012

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 12.33 16.65 14.00

bruttó hozamráta (%) 13.03 17.40 14.73

referenciaindex hozamrátája (%) 12.55 17.18 14.36

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 4,476,696 14,021,376 58,096,448

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 5 5 5

  2013

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 6.87 8.29 7.47

bruttó hozamráta (%) 7.13 8,52 7.70

referenciaindex hozamrátája (%) 7.35 8.71 7.33

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 8,621,091 21,849,694 70,424,626

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 0.4 0.4 0.4
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  2014

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 6.73 10.91 9.81

bruttó hozamráta (%) 7.10 11.29 10.20

referenciaindex hozamrátája (%) 6.61 10.83 9.38

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 12,403,381 32,020,485 85,254,808

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) –0.9 –0.9 –0.9

  2015

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 2.71 6.15 7.16

bruttó hozamráta (%) 2.95 6.40 7.42

referenciaindex hozamrátája (%) 2.28 5.17 6.12

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 12,763,770 36,329,999 88,613,081

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 0.9 0.9 0.9

  2016

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 3.46 8.52 10.19

bruttó hozamráta (%) 3.69 8.76 10.44

referenciaindex hozamrátája (%) 2.99 7.78 9.60

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 12,381,770 41,691,933 93,760,462

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 1.8 1.8 1.8

  2017

 
Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 2.95 8.76 11.56

bruttó hozamráta (%) 3.18 9.00 11.81

referenciaindex hozamrátája (%) 2.59 7.90 10.41

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 11,582,794 48,082,772 100,454,840

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 2.1 2.1 2.1

  2018

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) –0,33 –1,36 –1,71

bruttó hozamráta (%) –0,13 –1,21 –1,55

referencia hozamráta (%) –0,4 –1,09 –1,48

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 11,517,197 49,418,567 93,980,650

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 2,7 2,7 2,7
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  2019

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 3,48 10,16 12,70

bruttó hozamráta (%) 3,68 10,37 12,89

referencia hozamráta (%) 3,82 9,93 12,73

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 12,643,224 55,837,640 100,124,148

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 4,0 4,0 4,0

  2020

  Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) 1,52 2,92 3,75

bruttó hozamráta (%) 1,75 3,15 3,99

referencia hozamráta (%) 1,30 2,64 3,49

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 13,879,157 60,041,878 97,686,907

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 2,7 2,7 2,7

  2021

 
Piano Ritmo Tempo

klasszikus 
portfólió

kiegyensúlyozott 
portfólió

növekedési 
portfólió

Nettó hozamráta (%) –1,45 –0,65 5,23

bruttó hozamráta (%) –1,22 –0,41 5,46

referencia hozamráta (%) –2,36 –3,26 2,96

a befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (e Ft) 13,835,767 61,632,631 97,689,587

Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%) 7,4 7,4 7,4

a  bruttó és nettó hozamráták közötti eltérés alapvetően a  befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelői, 
letétkezelői díj) adódik.

13. A választható portfóliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén (%):

Klasszikus portfólió 2020. 12. 31. 2021. 12. 31.

Pénzforgalmi számla és befektetési számla, betét 0,41% 0,62%

Magyar állampapír; Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

92,90% 92,72%

Magyar vállalati kötvény 0,00% 0,00%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

0,00% 0,00%

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

2,24% 2,36%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0,00% 0,00%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve 
az ingatlan befektetési alapot és a kockázati tőkealap befektetési jegyét

0,00% 0,00%

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 0,00% 0,00%
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Klasszikus portfólió 2020. 12. 31. 2021. 12. 31.

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

4,45% 4,30%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,00% 0,00%

Fedezeti célú Forward Ügyletek 0,00% 0,00%

Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye 0,00% 0,00%

  100.00% 100.00%

Kiegyensúlyozott portfólió 2020. 12. 31. 2021. 12. 31.

Pénzforgalmi számla és befektetési számla, betét 4,00% 3,17%

Magyar állampapír; Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

58,74% 58,85%

Magyar vállalati kötvény 4,42% 4,87%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

0,00% 0,00%

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

7,49% 8,10%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

3,03% 2,89%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve 
az ingatlan befektetési alapot és a kockázati tőkealap befektetési jegyét

0,40% 0,81%

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 8,78% 9,97%

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

11,99% 11,34%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 1,30% 0,00%

Fedezeti célú Forward Ügyletek –0,18% –0,02%

Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye 0,03% 0,02%

  100.00% 100.00%

Növekedési portfólió 2020. 12. 31. 2021. 12. 31.

Pénzforgalmi számla és befektetési számla, betét 3,86% 3,98%

Magyar állampapír; Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

35,51% 34,50%

Magyar vállalati kötvény 4,08% 3,91%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

0,00% 0,00%

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

15,18% 14,87%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

5,95% 5,10%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve 
az ingatlan befektetési alapot és a kockázati tőkealap befektetési jegyét

0,35% 0,49%

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 13,21% 16,99%

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

21,50% 20,12%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,53% 0,00%

Fedezeti célú Forward Ügyletek –0,26% –0,03%

Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye 0,09% 0,07%

  100.00% 100.00%
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14. A  tárgyévre és a  tárgyévet követő évre vonatkozó, a  befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti 
megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás és referenciaindex.

Piano – Klasszikus portfólió

Elvárások, előírások, limitszabályok:

a  Piano – klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony 
veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. a  Piano – klasszikus portfóliónál kerülni kell az  olyan befektetési 
instrumentumokat, amelyek esetében a  termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye piacának sajátosságai folytán 
a rövid időn belüli, veszteség nélküli likvidálása bizonytalan. a Piano – klasszikus portfólió esetében fokozott figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen.

A Piano – Klasszikus portfólióra vonatkozó referenciaindex:

2021. január 1-jétől:

Eszközök Célértékek Referenciaindex

Pénzforgalmi számla 0% –

befektetési számla 0% –

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0% –

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Magyar állampapír – éven belüli átlagos hátralévő futamidejű 64% rMaX index

Magyar állampapír – éven túli átlagos hátralévő futamidejű 30% MaX index

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0% –

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

0% –

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0% –

Részvények

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy 
egyéb akadálya

2% bUX index

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb 
akadálya

0% –

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 

likviditási, pénzpiaci alap 0% –

kötvényalap 0% –

részvényalap 0% –

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

likviditási, pénzpiaci alap 0% –

kötvényalap 0% –

részvényalap globális fejlett piaci befektetési alapok, etF 4% MsCi World index
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Eszközök Célértékek Referenciaindex

Jelzáloglevél

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

0% –

Határidős ügyletek (kitettség nagysága) 0% –

Opciós ügyletek (kitettség nagysága) 0% –

Repó ügyletek 0% –

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0% –

A Piano – Klasszikus portfólióra vonatkozó stratégiai eszközallokáció és limitszabályok:

2021. január 1-jétől:

Eszközök Célértékek Minimum Maximum

Pénzforgalmi számla 0% 0% 15%

befektetési számla 0% 0% 15%

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0% 0% 15%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Magyar állampapír – éven belüli átlagos hátralévő futamidejű 64% 0% 100%

Magyar állampapír – éven túli átlagos hátralévő futamidejű 30% 0% 100%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0% 0% 15%

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

0% 0% 10%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

0% 0% 20%

Részvények

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére 
vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya

2% 0% 10%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére 
vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya

0% 0% 5%

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 

likviditási, pénzpiaci alap 0% 0% 10%

kötvényalap 0% 0% 10%

részvényalap 0% 0% 10%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

likviditási, pénzpiaci alap 0% 0% 5%

kötvényalap 0% 0% 5%

részvényalap globális fejlett piaci befektetési alapok, etF 4% 0% 5%

Jelzáloglevél

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

0% 0% 20%
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Eszközök Célértékek Minimum Maximum

Határidős ügyletek (kitettség nagysága) 0% 0% 5%

Opciós ügyletek (kitettség nagysága) 0% 0% 5%

Repó ügyletek 0% 0% 15%

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0% 0% 10%
 
a  Piano – klasszikus portfólióban közvetlen és közvetett ingatlanbefektetések, kockázati tőkealapjegyek, származtatott alapok 
jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. a portfólióban a részvények, részvénybefektetésen 
alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 10 százalékát nem haladhatja meg.

a  tagok egyéni számla követelései abban a  devizában fennállónak minősülnek, amelyben az  egyéni számlaköveteléseket 
nyilvántartják. a portfólió eszközeit ebben a devizában fennálló eszközökbe kell fektetnie, ettől eltérő devizában meghatározott 
eszközbe legfeljebb a portfólió 5%-át meg nem haladó rész fektethető. a devizaárfolyam-kockázat csökkentése érdekében kötött 
fedezeti célú ügyletek aránya (a devizaügylet forintban számolt kitettségét figyelembe véve) a befektetett eszközök 5%-át nem 
haladhatja meg.

egyéb esetekben a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott limitek az irányadók.

Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió 

Elvárások, előírások, limitszabályok:

a ritmo – kiegyensúlyozott portfólió esetében olyan középtávú, vegyes eszközösszetételű befektetési portfóliót kell kialakítani, 
amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. a ritmo – kiegyensúlyozott portfóliónál elsősorban az olyan 
befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik.

A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólióra vonatkozó referenciaindex:

2021. január 1-jétől:

Eszközösszetétel Célérték Referenciaindex

Pénzforgalmi számla 0% –

befektetési számla 0% –

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0% –

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Magyar állampapír – éven belüli átlagos hátralévő futamidejű 5% rMaX index

Magyar állampapír – éven túli átlagos hátralévő futamidejű 60% MaX index

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0% –

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

0% –

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 3% MaX index

Részvények

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 
nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt 
az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra 
történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

6% bUX index
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Eszközösszetétel Célérték Referenciaindex

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény, illetve melynek 
kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa 
adott értékpapír fél éven belüli, bármely 
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra 
történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya

közép-európai részvények
4% CeCe index

globális fejlett piaci részvények
 0% –

globális feltörekvő piaci részvények
 0% –

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 

részvényalap globális fejlett piaci részvények 0% –

árupiaci alap 0% –

ingatlan alap 7% rMaX index

kockázati tőkealap 1% rMaX index

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

részvényalap globális fejlett piaci befektetési alapok, 
etF

7% MsCi World index

globális feltörekvő piaci befektetési 
alapok, etF

5%
MsCi emerging 

index

Jelzáloglevél

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 
hozott jelzáloglevél

2% MaX index

Határidős ügyletek (kitettség nagysága) 0% –

Opciós ügyletek (kitettség nagysága) 0% –

Repó ügyletek 0% –

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0% –

A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólióra vonatkozó stratégiai eszközallokáció és limitszabályok :

2021. január 1-jétől:

Eszközösszetétel Célérték Minimum Maximum

Pénzforgalmi számla 0% 0% 15%

befektetési számla 0% 0% 15%

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0% 0% 30%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Magyar állampapír – éven belüli átlagos hátralévő futamidejű 5% 0% 50%

Magyar állampapír – éven túli átlagos hátralévő futamidejű 60% 0% 75%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0% 0% 50%

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

0% 0% 10%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

3% 0% 30%
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Eszközösszetétel Célérték Minimum Maximum

Részvények

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére 
vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya

6% 0% 15%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény, 
illetve melynek kibocsátója kötelezettséget 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven 
belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és 
a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb 
akadálya

közép-európai részvények
4% 0% 15%

globális fejlett piaci részvények
 0% 0% 15%

globális feltörekvő piaci részvények

 0% 0% 15%

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 

részvényalap globális fejlett piaci részvények 0% 0% 15%

árupiaci alap 0% 0% 10%

ingatlan alap 7% 0% 10%

kockázati tőkealap 1% 0% 3%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

részvényalap globális fejlett piaci befektetési 
alapok, etF

7% 0% 15%

globális feltörekvő piaci befektetési 
alapok, etF

5% 0% 15%

Jelzáloglevél

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

2% 0% 25%

Határidős ügyletek (kitettség nagysága) 0% 0% 30%

Opciós ügyletek (kitettség nagysága) 0% 0% 30%

Repó ügyletek 0% 0% 15%

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0% 0% 10%

egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a  befektetett eszközök 2%-át. a  portfólióba 
származtatott alapok jegyei nem helyezhetők el, illetve nyitott származtatott pozíciók nem vehetők fel. a portfólióban a részvények, 
részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 40 százalékát nem haladhatja meg.

a  tagok egyéni számla követelései abban a  devizában fennállónak minősülnek, amelyben az  egyéni számlaköveteléseket 
nyilvántartják. a portfólió eszközeit ebben a devizában fennálló eszközökbe kell fektetnie, ettől eltérő devizában meghatározott 
eszközbe legfeljebb a portfólió 20%-át meg nem haladó rész fektethető. a devizaárfolyam-kockázat csökkentése érdekében kötött 
fedezeti célú ügyletek aránya (a devizaügylet forintban számolt kitettségét figyelembe véve) a befektetett eszközök 30%-át nem 
haladhatja meg.

egyéb esetekben a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott limitek az irányadók. 
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Tempo – Növekedési portfólió

Elvárások, előírások, limitszabályok:

a tempo – Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb 
hozamkockázati profilú eszközök bevonásával, a  pénztár által vállalható kockázat mellett, a  lehető legmagasabb hozamot 
biztosítja. a  befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a  hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell 
törekedni.

A Tempo – Növekedési portfólióra vonatkozó referenciaindex:

2021. január 1-jétől:

Eszközösszetétel Célérték Referenciaindex

Pénzforgalmi számla 0% –

befektetési számla 0% –

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0% –

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Magyar állampapír – éven belüli átlagos hátralévő futamidejű 0% –

Magyar állampapír – éven túli átlagos hátralévő futamidejű 41% MaX index

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0% –

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

0% –

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 3% MaX index

Részvények

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvényi vagy 
egyéb akadálya

12% bUX index

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, 
külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény, illetve melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt 
az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére 
vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és 
a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya

közép-európai részvények
8% CeCe index

globális fejlett piaci 
részvények  0% –

globális feltörekvő piaci 
részvények

 0% –

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 

részvényalap globális fejlett piaci 
részvények

0% –

árupiaci alap 0% –

ingatlan alap 10% rMaX index

kockázati tőkealap 2% rMaX index

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

részvényalap globális fejlett piaci 
befektetési alapok, etF

12% MsCi World index

globális feltörekvő piaci 
befektetési alapok, etF

10%
MsCi emerging 

index
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Eszközösszetétel Célérték Referenciaindex

Jelzáloglevél

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

2% MaX index

Határidős ügyletek (kitettség nagysága) 0% –

Opciós ügyletek (kitettség nagysága) 0% –

Repó ügyletek 0% –

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0% –

A Tempo – Növekedési portfólióra vonatkozó stratégiai eszközallokáció és limitszabályok:

2021. január 1-jétől:

Eszközösszetétel Célérték Minimum Maximum

Pénzforgalmi számla 0% 0% 15%

befektetési számla 0% 0% 15%

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0% 0% 30%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

Magyar állampapír – éven belüli átlagos hátralévő futamidejű 0% 0% 50%

Magyar állampapír – éven túli átlagos hátralévő futamidejű 41% 0% 56%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0% 0% 50%

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

0% 0% 10%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

3% 0% 30%

Részvények

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény, illetve melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére 
vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bevezetésnek nincs 
törvényi vagy egyéb akadálya

12% 0% 25%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény, 
illetve melynek kibocsátója kötelezettséget 
vállalt az általa adott értékpapír fél éven 
belüli, bármely tőzsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történő bevezetésére és 
a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb 
akadálya

közép-európai részvények 8% 0% 20%

globális fejlett piaci részvények  0% 0% 25%

globális feltörekvő piaci részvények  0% 0% 25%

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 

részvényalap globális fejlett piaci részvények 0% 0% 25%

árupiaci alap 0% 0% 10%

ingatlan alap 10% 0% 20%

kockázati tőkealap 2% 0% 5%
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Eszközösszetétel Célérték Minimum Maximum

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye

részvényalap globális fejlett piaci befektetési 
alapok, etF

12% 0% 25%

globális feltörekvő piaci befektetési 
alapok, etF

10% 0% 25%

Jelzáloglevél

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

2% 0% 15%

Határidős ügyletek (kitettség nagysága) 0% 0% 40%

Opciós ügyletek (kitettség nagysága) 0% 0% 40%

Repó ügyletek 0% 0% 15%

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0% 0% 10%

a tempo – Növekedési portfólióban egy kockázati tőkealap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg a  befektetett 
eszközök 2%-át. 

a származtatott alapok jegyeinek és nyitott származtatott pozíciók árfolyamértéken vett együttes aránya a befektetett eszközök 
maximálisan 5%-át teheti ki.

a  tagok egyéni számla követelései abban a  devizában fennállónak minősülnek, amelyben az  egyéni számlaköveteléseket 
nyilvántartják. a portfólió eszközeit ebben a devizában fennálló eszközökbe kell fektetnie, ettől eltérő devizában meghatározott 
eszközbe legfeljebb a portfólió 35%-át meg nem haladó rész fektethető. a devizaárfolyam-kockázat csökkentése érdekében kötött 
fedezeti célú ügyletek aránya (a devizaügylet forintban számolt kitettségét figyelembe véve) a befektetett eszközök 40%-át nem 
haladhatja meg.

egyéb esetekben a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott limitek az irányadók.

15. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke piaci értéken:

Megnevezés 2020. 12. 31. 2021. 12. 31.

Pénztár vagyona (e Ft) 173 246 577 174 962 913

 a pénztár 2021. évi tevékenységét bemutató adatok megtekinthetők a www.horizontpenztar.hu internetcímen.
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A Horizont Magánnyugdíjpénztár 2021. évi éves beszámolója 
mérleg- és eredménykimutatásának adatai 

Mérleg – Eszköz

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

eszközök (aktívák) összesen 173 858 826    175 620 097

befektetett eszközök  82 779    82 088

i. immateriális javak  2 779    2 088

1. vagyoni értékű jogok 2 779    2 088

2. szellemi termékek 0      0      

ii. tárgyi eszközök 0      0      

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0      0      

3. gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0      0      

iii. befektetett pénzügyi eszközök 80 000 80 000

1. egyéb tartós részesedések 80 000 80 000

Forgóeszközök  173 774 373    175 535 330

i. készletek  1 919     1 919    

1. anyagok  –       –      

2. áruk  1 919     1 919    

ii. követelések 458 289    493 026

1. tagdíjkövetelések  6    13    

2. követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 0

5. egyéb követelések  458 283    493 013

iii. Értékpapírok  167 015 158    169 045 967

1. egyéb részesedések  62 765 785    59 214 804

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  89 159 311    98 750 504

2.1. kötvények  6 169 790    6 357 765

2.2. kincstárjegyek és más állampapírok  81 692 398    92 392 739

2.3. befektetési jegyek  0     0    

2.4. Jelzáloglevél   1 297 123    0    

3. Értékpapírok értékelési különbözete 15 454 344    11 121 662

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete –364 282     –41 003

iv. Pénzeszközök 6 299 007    5 994 418

2. Pénztári elszámolási betétszámla 39 962 37 066

3. elkülönített betétszámla 404 901      2 149 878

4. rövid lejáratú bankbetétek 5 400 000    3 050 000

5. Devizaszámla 457 921    727 835

6. Pénzeszközök értékelési különbözete  3 777    29 639

aktív időbeli elhatárolások  1 674    2 679

1. bevételek aktív időbeli elhatárolása 0     0

2. költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 1 674    2 679
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Mérleg – Forrás

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Források (PasszÍvák) összeseN 173 858 826 175 620 097

saját tőke 1 029 029 1 089 854

i. induló tőke 40 000 40 000

1. Működés fedezetének induló tőkéje 40 000 40 000

iii. tartalék tőke 861 954 989 034

iv. Működés tárgyévi eredménye 127 075 60 820

v. Értékelési tartalék  –       –      

Céltartalékok  171 917 853 173 511 243

i. Működési céltartalék 480 5 093

ii. Fedezeti céltartalék 171 756 832 173 345 058

1. egyéni számlákon 171 607 942 173 157 986

1.1. egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 70 236 390 69 326 825

1.2. egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék 101 371 552 103 831 161

1.2.1. egyéni számlákon jóváírt realizált hozam 86 287 175 92 731 238

1.2.2. egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 15 084 377 11 099 923

ebből: 1.2.2.1. időarányosan járó kamat (+) 667 885 994 485

1.2.2.2. Járó osztalék (+) 20 226 23 925

1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–) 2 997 514 4 046 906

1.2.2.4. egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–) 11 398 752 6 034 607

2. szolgáltatási tartalékon 148 890 187 072

2.1. szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 147 446 184 207

2.2. szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 112 –405

2.3. szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 1 332 3 270

iii. likviditási és kockázati céltartalék 160 535 161 079

1. likviditási és kockázati célra 160 439 159 065

1.3. egyéb kockázatokra  160 439     159 065

2. azonosítatlan (függő) befizetések hozamára 0 2

3. likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete 96    2 012   

3.1. időarányosan járó kamat (+) 69    2 555    

3.4. egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–) 27    –543    

iv. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka  6    13    

1. Működési célú tagdíjak tartaléka 0 0

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka  6    13    

3. likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka 0 0

kötelezettségek  741 871    844 561    

i. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

ii. rövid lejáratú kötelezettségek  741 871    844 561

1. tagokkal szembeni kötelezettségek 269 539    332 544    

2. kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 8 704    11 381    

4. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  460 623     494 631    

5. egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 3 005    6 005    

5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések  1 128     4 420    
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adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések 1 877    1 585    

Passzív időbeli elhatárolások  170 073     174 439    

2. költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása  170 073     174 439    

A pénztár eredménykimutatása 

Működési tevékenység 

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

tagok által fizetett tagdíj 5 568 5 825

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–) 442 447

Utólag befolyt tagdíjak 7 4

tagdíjbevételek összesen (=73Ma01–73Ma02+73Ma03) 5 133 5 382

Működési célra kapott támogatás, adomány 233 101 227 993

Pénztári befizetések összesen (=73Ma04+73Ma05) 238 234 233 375

egyéb bevételek 199 447 163 813

Működési célú bevételek összesen (=73Ma06+73Ma07) 437 681 397 188

Működéssel kapcsolatos ráfordítások 315 750 333 973

anyagjellegű ráfordítások 143 590 170 022

anyagköltség 3 873 3 671

igénybe vett szolgáltatások 17 731 19 830

adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 0 0

tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 0 0

könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 803 2 349

aktuáriusi díj (számla alapján) 2 364 2 442

szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 676 1 676

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 11 888 13 363

egyéb anyagjellegű ráfordítások 121 986 146 521

személyi jellegű ráfordítások 104 627 110 161

bérköltség 80 957 86 853

állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 63 557 68 235

állományba nem tartozók munkadíja 17 400 18 618

aktuáriusi díj (megbízási díj) 0 0

szaktanácsadás díja (megbízási díj) 0 0

tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 0 0

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 17 400 18 618

egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 0 0

személyi jellegű egyéb kifizetések 5 367 4 831

bérjárulékok 18 303 18 477

Értékcsökkenési leírás 707 690

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 66 826 53 100
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adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 55 765 52 639

garancia alappal kapcsolatos ráfordítások 0 0

egyéb ráfordítások 11 061 461

szokásos működési tevékenység eredménye (73Ma08–73Ma09) (+/–) 121 931 63 215

Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/–) 0 0

kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 14 464 –380

tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat 0 0

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 34 252 5 566

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (–) 19 788 5 946

befektetési jegyek realizált hozama 0 0

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 340 116

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 480 4 613

időarányosan járó kamat 344 8 200

befektetési tevékenység bevételei összesen (=73Ma12+….+73Ma18) 17 510 4 349

Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 480 4 613 

időarányosan járó kamat 344 8 200

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 147 108

befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73Ma20+….+73Ma26) 12 366 6 744

befektetési tevékenység eredménye (=73Ma19–73Ma27) (+/–) 5 144 –2 395

rendkívüli eredmény (=73Ma29–73Ma30) (+/–) 0 0

Működés tárgyévi eredménye (=73Ma10+73Ma11+73Ma28) (+/–) 127 075 60 820

Szolgáltatások fedezete

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

tagok által fizetett tagdíj  218 048    228 079

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)  17 312    17 519

Utólag befolyt tagdíjak  270    155

tagdíjbevételek összesen (1–2+3)  201 006    210 715

szolgáltatási célú egyéb bevételek  17 042    17 357

egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)  218 048    228 072

egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások  17 042    17 357

kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  2 261 152    2 311 489

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  2 640 295    2 731 754

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (–)  379 143    420 265

tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

 2 438 143    2 938 753

befektetési jegyek realizált hozama  818 143    2 806 283

kapott osztalékok és részesedések  664 562    1 045 137

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei  1 221 974    1 270 753

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam –14 563    –3 982 516
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adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

időarányosan járó kamat  88 481    328 023

Járó osztalék –9 470    3 698

Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet  783 637    1 049 392

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  885 286    921 839

veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)  101 649    –127 553

egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet –877 211    –5 363 629

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  725 101    1 869 859

veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)   1 602 312    7 233 488

befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)  7 389 411    6 389 899

egyéni számlákat megillető hozambevételek  7 385 495    6 388 054

egyéni számlákat megillető realizált hozam  7 400 818    10 372 508

egyéni számlákat megillető értékelési különbözet –15 323    –3 984 454

szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek  3 916    1 845

szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam  3 156    –92

szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet  760    1 937

tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

 598 369    1 217 053

befektetési jegyek realizált vesztesége  353 624    0    

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása  631 850     442 921    

befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások  410 701    462 215

vagyonkezelői díjak  326 363    349 824

letétkezelői díjak  55 035    59 066

befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások  29 303    53 325

befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)  1 994 544    2 122 189

egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások  1 991 686    2 121 860

szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások  2 858    329

befektetési tevékenység eredménye (15–22) (+/–)  5 394 867    4 267 710

egyéni számlákon jóváírható nettó hozam  5 409 132    8 250 648

egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet –15 323    –3 984 454

szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam  298    –421

szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet  760    1 937

Fedezeti céltartalék képzés (6–7+/–23) (–)  5 595 873    4 478 425

egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 201 006 210 715

egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 5 409 132 8 250 648

egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet –15 323 –3 984 454

időarányosan járó kamat 88 454 326 600

Járó osztalék –9 470 3 698

Devizaárfolyam különbözetekből 783 637 1 049 392

egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből –877 944 –5 364 144

szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 215 –521

szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 843 2 037

időarányosan járó kamat 105 1 455

egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 738 582
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Likviditási és kockázati fedezet

adatok ezer forintban

Megnevezés

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

tagok által fizetett tagdíj 23 23

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–) 2 2

Utólag befolyt tagdíjak 0 0

tagdíjbevételek összesen (1–2+3) 21 21

likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 3 3

likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások 2 2

kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 2 111 –941

Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel 2 886 1 048

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (–) 775 1 989

tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)

204 0

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 77 1 916

időarányosan járó kamat 55 2 486

egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 22 –570

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 22 121

veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–) 0 691

befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13) 2392 975

likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 2381 925

azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 11 50

tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

1 485 18

befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 217 394

vagyonkezelői díjak 133 321

letétkezelői díjak 84 73

befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 0 0

befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) 1 702 412

likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 1 702 412

azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 0 0

befektetési tevékenység eredménye (16–23) (+/–) 690 563

likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7–8+24) (–) 712 585

azonosítatlan (függő) befizetések hozama 11 50

egyéb kockázatokra 624 –1 381

Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 77 1 916

időarányosan járó kamat 55 2 486

egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek 22 –570
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Független könyvvizsgálói jelentés
A Horizont Magánnyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elé terjesztett éves pénztári beszámolóról
A Horizont Magánnyugdíjpénztár tagjainak 

Vélemény 
elvégeztük a Horizont Magánnyugdíjpénztár (a „Nyugdíjpénztár”) 2021. évi éves pénztári beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 
éves pénztári beszámoló a  2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az  eszközök és források egyező 
végösszege 175 620 097 ezer Ft, a céltartalékok értéke 173 511 243 ezer Ft, a működés mérleg szerinti eredménye 60 820 ezer Ft 
(nyereség), és az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó 
elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
véleményünk szerint a mellékelt éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad a Nyugdíjpénztár 2021. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az  ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről 
a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és a 222/2000. (Xii. 19.) 
a  magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben 
foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja
könyvvizsgálatunkat a  Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban és a  könyvvizsgálatra vonatkozó 
–  Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves pénztári beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza. 
Függetlenek vagyunk a Pénztártól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar könyvvizsgálói kamara 
„a  könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a  fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az  ezekben 
nem rendezett kérdések tekintetében a  könyvvizsgálók Nemzetközi etikai standardok testülete által kiadott „Nemzetközi 
etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a  nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvben 
(az iesba kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. 

A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság 
véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a  figyelmet a  kiegészítő melléklet 4. pontjára, ahol a  magánnyugdíjpénztárak 
működésével kapcsolatos, 2015-től hatályos jogszabályváltozásnak a Nyugdíjpénztár további működésére gyakorolt hatása került 
bemutatásra. a módosult jogszabályban a tagdíjfizető tagok mértékére vonatkozó előírás teljesítése a tagok jövőbeli tagdíjfizetési 
hajlandóságától függ. az  előírás teljesítésének elmaradása lényeges bizonytalanságot eredményez a  Nyugdíjpénztárnak 
a  vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban. a  kiegészítő mellékletben bemutatottakkal összhangban 
2021-ben tagdíjfizető tagok mértéke stabilan a jogszabályban előírt arányszám felett alakult.
véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet továbbá az éves pénztári beszámoló kiegészítő mellékletének „Fordulónap 
utáni események” c. pontjára, melyben bemutatásra kerül a  Pénztár elszámolóegységének alakulása a  fordulónapot követően; 
illetve az ukrán-orosz konfliktusnak a vállalkozás folytatás elvére gyakorolt hatása.
véleményünk nincs minősítve ennek a két kérdésnek a vonatkozásában. 

Egyéb kérdések
a Pénztár 2020. évi éves pénztári beszámolóját más könyvvizsgáló ellenőrizte, aki 2021. május 11-én hitelesítő véleménnyel látta 
el az éves beszámolót.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés
az egyéb információk a Horizont Magánnyugdíjpénztár 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. a vezetés felelős az üzleti jelentésnek 
a  számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. a  független 
könyvvizsgálói jelentésünk „vélemény” szakaszában az éves pénztári beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti 
jelentésre. 
az  éves pénztári beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a  mi felelősségünk az  üzleti jelentés átolvasása 
és ennek során annak mérlegelése, hogy az  üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az  éves pénztári beszámolónak vagy 
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a  könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az  lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha 
az  elvégzett munkánk alapján arra a  következtetésre jutunk, hogy az  egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, 
kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. 
a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve 
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló 
összhangjáról vélemény nyilvánítása. 
véleményünk szerint a Horizont Magánnyugdíjpénztár 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban 
van a  Horizont Magánnyugdíjpénztár 2021. évi éves pénztári beszámolójával és a  számviteli törvény és a  222/2000. (Xii. 19.) 
a  magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben 
foglalt vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a  Nyugdíjpénztár számára nem ír elő további követelményeket 
az  üzleti jelentésre, ezért ezzel kapcsolatban az  üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a  számviteli törvény 
156.  § (5) bekezdésének h) pontjában és a  222/2000. (Xii. 19.) a  magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben előírt véleményt. 
az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben 
nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves pénztári beszámolóért
a  vezetés felelős az  éves pénztári beszámolónak a  számviteli törvénnyel és a  222/2000. (Xii. 19.) a  magánnyugdíjpénztárak 
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban 
történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves pénztári 
beszámoló elkészítése. 
az éves pénztári beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Nyugdíjpénztárnak a vállalkozás folytatására 
való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint 
a  vezetés felel a  vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves pénztári beszámoló összeállításáért. a  vezetésnek a  vállalkozás 
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási 
tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 
az irányítással megbízott személyek felelősek a Nyugdíjpénztár pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló éves pénztári beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 
a könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves pénztári beszámoló egésze nem tartalmaz akár 
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a  véleményünket tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. a  kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a  Magyar 
Nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás 
állítást. a hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy 
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves pénztári beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit. 
a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai 
szkepticizmust tartunk fenn. 
továbbá:
 –  azonosítjuk és felmérjük az  éves pénztári beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a  kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az  ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint 
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a  véleményünk megalapozásához. a  csalásból eredő 
lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat 
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

 –  Megismerjük a  könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az  adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a  Nyugdíjpénztár 
belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

 –  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és 
kapcsolódó közzétételek észszerűségét. 

 –  következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a  vezetés részéről a  vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves 
pénztári beszámoló összeállítása, valamint a  megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e 
lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel 
a  Nyugdíjpénztár vállalkozás folytatására való képességét illetően. amennyiben azt a  következtetést vonjuk le, hogy 
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lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves pénztári 
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a  közzétételek e  tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk 
kell véleményünket. következtetéseink a  független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Nyugdíjpénztár nem tudja 
a vállalkozást folytatni.

 –  Értékeljük az éves pénztári beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben 
tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves pénztári beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és 
események valós bemutatása.

 –  az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét 
és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Nyugdíjpénztár által alkalmazott belső kontrollnak 
a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

budapest, 2022. május 27.

(A papíralapú könyvvizsgálói jelentés került fizikai aláírásra.)

Juhász Péter
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 007296

Focus audit kft.
1139 budapest, Petneházy utca 52. ii/238.
nyilvántartási szám: 004233
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Az MKB Nyugdíjpénztár közleménye

az  Mkb Nyugdíjpénztár a  magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi lXXXii. törvény 70.  §  
(6)–(8) bekezdéseinek és a  magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. 
(Xii. 26.) korm. rendelet 21. §-ának megfelelően az alábbiakat teszi közzé:

1. Pénztár működésének kezdő időpontja: 1998.

Önkéntes nyugdíjpénztár működésének kezdete: 1995. november 2.

2. Pénztár választott tisztségviselői 2021. évben:

Igazgatótanács:

szatmáry kristóf elnök

beöthy Péter tag

gáll zoltán tag

dr. Halápi Dóra tag 2021. 05. 26-ig

dr. láng géza károly tag 2021. 05. 27-től

Nyemcsok János tag

dr. Palatin gábor tag

Patakiné dr. gramantik ildikó tag

Ellenőrző Bizottság: 

bertalan Dóra elnök

Müller Ferenc tag

Dzsubák attila tag

szuromi-kovács János tag

bugán József tag

Könyvvizsgáló:
agócs gábor kPMg Hungária kft.   2021. 05. 26-ig
könczöl enikő PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló kft. 2021. 05. 27-től

3. Magánnyugdíjpénztári ág mérlege, és eredménykimutatása:

Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73MMe1 eszközök (aktívák) összesen 20 649 332 0 20 649 332 20 690 698 0 20 690 698

73MMe11 befektetett eszközök 14 196 608 0 14 196 608 14 178 501 0 14 178 501

73MMe111 i. immateriális javak 0 0 0 3 687 0 3 687

73MMe1112 2. szellemi termékek 0 0 0 3 687 0 3 687

73MMe112 ii. tárgyi eszközök 1 710 0 1 710 0 0 0

73MMe1124 4. beruházások, felújítások 1 710 0 1 710 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73MMe113 iii. befektetett pénzügyi 

eszközök

14 194 898 0 14 194 898 14 174 814 0 14 174 814

73MMe1131 1. egyéb tartós részesedések 2 677 350 0 2 677 350 3 534 046 0 3 534 046

73MMe1134 4. tartós hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok

11 164 435 0 11 164 435 10 408 745 0 10 408 745

73MMe11341 4.1. kötvények 10 954 655 0 10 954 655 10 041 682 0 10 041 682

73MMe11343 4.3. befektetési jegyek 134 960 0 134 960 154 379 0 154 379

73MMe11344 4.4. Jelzáloglevél 74 820 0 74 820 212 684 0 212 684

73MMe1135 5. befektetett pénzügyi 

eszközök értékelési 

különbözete

353 113 0 353 113 232 023 0 232 023

73MMe12 Forgóeszközök 6 452 714 0 6 452 714 6 512 185 0 6 512 185

73MMe121 i. készletek 0 0 0 0 0 0

73MMe122 ii. követelések 167 422 0 167 422 177 588 0 177 588

73MMe1221 1. tagdíjkövetelések 134 099 0 134 099 137 234 0 137 234

73MMe1225 5. egyéb követelések 33 323 0 33 323 40 354 0 40 354

73MMe123 iii. Értékpapírok 6 015 680 0 6 015 680 4 175 729 0 4 175 729

73MMe1231 1. egyéb részesedések 3 986 116 0 3 986 116 2 033 912 0 2 033 912

73MMe1232 2. Forgatási célú 

hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok

1 492 144 0 1 492 144 1 969 069 0 1 969 069

73MMe12321 2.1. kötvények 50 206 0 50 206 508 304 0 508 304

73MMe12322 2.2. kincstárjegyek és más 

állampapírok

1 345 090 0 1 345 090 1 439 622 0 1 439 622

73MMe12324 2.4. Jelzáloglevél 96 848 0 96 848 0 0 0

73MMe1233 3. Értékpapírok értékelési 

különbözete

582 097 0 582 097 200 792 0 200 792

73MMe1234 4. Határidős ügyletek 

értékelési különbözete

–44 677 0 –44 677 –28 044 0 –28 044

73MMe124 iv. Pénzeszközök 269 612 0 269 612 2 158 868 0 2 158 868

73MMe1242 2. Pénztári elszámolási 

betétszámla

245 339 0 245 339 228 646 0 228 646

73MMe1243 3. elkülönített betétszámla 12 558 0 12 558 16 874 0 16 874

73MMe1244 4. rövid lejáratú 

bankbetétek

0 0 0 1 650 000 0 1 650 000

73MMe1245 5. Devizaszámla 11 728 0 11 728 261 037 0 261 037

73MMe1246 6. Pénzeszközök értékelési 

különbözete

–13 0 –13 2 311 0 2 311

73MMe13 aktív időbeli elhatárolások 10 0 10 12 0 12

73MMe132 2. költségek és ráfordítások 

időbeli elhatárolása

10 0 10 12 0 12
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Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73MMF1 Források (PasszÍvák) 

összeseN

20 649 332 0 20 649 332 20 690 698 0 20 690 698

73MMF11 saját tőke 34 102 0 34 102 32 518 0 32 518

73MMF111 i. induló tőke 500 0 500 500 0 500

73MMF1111 1. Működés fedezetének 

induló tőkéje

500 0 500 500 0 500

73MMF112 ii. be nem fizetett alapítói 

támogatások (–)

0 0 0 0 0 0

73MMF113 iii. tartalék tőke 51 323 0 51 323 43 604 0 43 604

73MMF114 iv. Működés tárgyévi 

eredménye

–17 721 0 –17 721 –11 586 0 –11 586

73MMF115 v. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0

73MMF12 Céltartalékok 20 561 308 0 20 561 308 20 603 052 0 20 603 052

73MMF121 i. Működési céltartalék 0 0 0 0 0 0

73MMF1211 1. Jövőbeni 

kötelezettségekre képzett 

céltartalék

0 0 0 0 0 0

73MMF1212 2. Működési portfólió 

értékelési különbözetéből 

képzett céltartalék

0 0 0 0 0 0

73MMF122 ii. Fedezeti céltartalék 20 393 972 0 20 393 972 20 442 218 0 20 442 218

73MMF1221 1. egyéni számlákon 20 393 972 0 20 393 972 20 442 218 0 20 442 218

73MMF12211 1.1. egyéni számlákon 

jóváírt szolgáltatási célú 

bevételekből képzett 

céltartalék

8 675 980 0 8 675 980 8 541 438 0 8 541 438

73MMF12212 1.2. egyéni számlákon jóváírt 

realizált és nem realizált 

hozambevételekből képzett 

céltartalék

11 717 992 0 11 717 992 11 900 780 0 11 900 780

73MMF122121 1.2.1. egyéni számlákon 

jóváírt realizált hozam

10 827 471 0 10 827 471 11 493 721 0 11 493 721

73MMF122122 1.2.2. egyéni számlákon 

jóváírt értékelési különbözet

890 521 0 890 521 407 059 0 407 059

73MMF1221221 ebből: 1.2.2.1. időarányosan 

járó kamat (+)

113 946 0 113 946 123 857 0 123 857

73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-

változás (+/–)

120 107 0 120 107 312 320 0 312 320

73MMF1221224 1.2.2.4. egyéb piaci 

értékítéletből adódó 

értékkülönbözet (+/–)

656 468 0 656 468 –29 118 0 –29 118

73MMF1222 2. szolgáltatási tartalékon 0 0 0 0 0 0

73MMF123 iii. likviditási és kockázati 

céltartalék

33 236 0 33 236 23 600 0 23 600
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések  

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73MMF1231 1. likviditási és kockázati 

célra

33 234 0 33 234 23 594 0 23 594

73MMF12313 3.1. egyéb kockázatokra 33 234 0 33 234 23 594 0 23 594

73MMF1232 2. azonosítatlan (függő) 

befizetések hozamára

2 0 2 6 0 6

73MMF1233 3. likviditási és kockázati 

portfólió értékelési 

különbözete

0 0 0 0 0 0

73MMF1234 4. azonosítatlan (függő) 

portfólió értékelési 

különbözete

0 0 0 0 0 0

73MMF124 iv. Meg nem fizetett tagdíjak 

céltartaléka

134 100 0 134 100 137 234 0 137 234

73MMF1241 1. Működési célú tagdíjak 

tartaléka

2 044 0 2 044 2 186 0 2 186

73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak 

tartaléka

131 922 0 131 922 134 911 0 134 911

73MMF1243 3. likviditási és kockázati 

célú tagdíjak tartaléka

134 0 134 137 0 137

73MMF13 kötelezettségek 41 401 0 41 401 39 776 0 39 776

73MMF131 i. Hosszú lejáratú 

kötelezettségek

0 0 0 0 0 0

73MMF132 ii. rövid lejáratú 

kötelezettségek

41 401 0 41 401 39 776 0 39 776

73MMF1321 1. tagokkal szembeni 

kötelezettségek

11 137 0 11 137 9 031 0 9 031

73MMF1322 2. kötelezettség 

áruszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók)

0 0 0 0 0 0

73MMF1323 3. rövid lejáratú hitelek és 

kölcsönök

0 0 0 0 0 0

73MMF1324 4. egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek

28 555 0 28 555 28 457 0 28 457

73MMF1325 5. egyéb azonosítatlan 

(függő) befizetések

1 709 0 1 709 2 288 0 2 288

73MMF13251 5.1. Munkáltatóhoz 

rendelhető függő 

befizetések

1 409 0 1 409 2 288 0 2 288

73MMF13252 5.2. Munkáltatóhoz és 

taghoz nem rendelhető 

függő befizetések

300 0 300 0 0 0

73MMF14 Passzív időbeli elhatárolások 12 521 0 12 521 15 352 0 15 352

73MMF141 1. bevételek passzív időbeli 

elhatárolása

0 0 0 0 0 0

73MMF142 2. költségek és ráfordítások 

időbeli elhatárolása

12 521 0 12 521 15 352 0 15 352



6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 891

Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Ma01 tagok által fizetett tagdíj 2 221 0 2 221 2 301 0 2 301

73Ma02 Meg nem fizetett tagdíjak 

miatt tartalékképzés (–)

297 0 297 289 0 289

73Ma03 Utólag befolyt tagdíjak 84 0 84 75 0 75

73Ma04 tagdíjbevételek összesen 

(=73Ma01–73Ma02+73Ma03)

2 008 0 2 008 2 087 0 2 087

73Ma05 Működési célra kapott 

támogatás, adomány

33 180 0 33 180 43 111 0 43 111

73Ma06 Pénztári befizetések 

összesen 

(=73Ma04+73Ma05)

35 188 0 35 188 45 198 0 45 198

73Ma07 egyéb bevételek 23 064 0 23 064 21 031 0 21 031

73Ma08 Működési célú 

bevételek összesen 

(=73Ma06+73Ma07)

58 252 0 58 252 66 229 0 66 229

73Ma09 Működéssel kapcsolatos 

ráfordítások

76 192 0 76 192 78 214 0 78 214

73Ma091 anyagjellegű ráfordítások 25 637 0 25 637 29 043 0 29 043

73Ma0911 anyagköltség 293 0 293 416 0 416

73Ma0912 igénybe vett szolgáltatások 6 407 0 6 407 10 615 0 10 615

73Ma09121 adminisztrációs és 

nyilvántartási feladatokat 

ellátó szervezetnek fizetett 

díj (számla alapján)

216 0 216 225 0 225

73Ma09123 könyvvizsgálat díja  

(számla alapján)

3 429 0 3 429 7 318 0 7 318

73Ma09124 aktuáriusi díj (számla 

alapján)

1 951 0 1 951 1 951 0 1 951

73Ma09125 szaktanácsadás díja (számla 

alapján)

811 0 811 1 108 0 1 108

73Ma09126 Marketing-, hirdetés-, 

propaganda- és 

reklámköltség

0 0 0 13 0 13

73Ma0913 egyéb anyagjellegű 

ráfordítások

18 937 0 18 937 18 012 0 18 012

73Ma092 személyi jellegű ráfordítások 40 166 0 40 166 41 906 0 41 906

73Ma0921 bérköltség 32 322 0 32 322 33 502 0 33 502

73Ma09211 állományba tartozó pénztári 

alkalmazottak munkabére

31 034 0 31 034 32 116 0 32 116

73Ma09212 állományba nem tartozók 

munkadíja

1 288 0 1 288 1 386 0 1 386

73Ma092124 Pénztári tisztségviselők 

tiszteletdíja

432 0 432 432 0 432

73Ma092125 egyéb, állományba nem 

tartozók munkadíja

856 0 856 954 0 954
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Ma0922 személyi jellegű egyéb 

kifizetések

2 126 0 2 126 2 418 0 2 418

73Ma0923 bérjárulékok 5 718 0 5 718 5 986 0 5 986

73Ma093 Értékcsökkenési leírás 1 788 0 1 788 890 0 890

73Ma094 Működéssel kapcsolatos 

egyéb ráfordítások

8 601 0 8 601 6 375 0 6 375

73Ma0941 Felügyelettel kapcsolatos 

ráfordítások

8 479 0 8 479 6 303 0 6 303

73Ma0944 egyéb ráfordítások 122 0 122 72 0 72

73Ma10 szokásos működési 

tevékenység eredménye 

(73Ma08–73Ma09) (+/–)

–17 940 0 –17 940 –11 985 0 –11 985

73Ma11 Nem befektetési célú 

tulajdoni részesedést jelentő 

befektetések értékvesztése, 

visszaírása (+/–)

0 0 0 0 0 0

73Ma12 kapott (járó) kamatok, 

kamatjellegű bevételek

219 0 219 405 0 405

73Ma122 Pénzügyileg realizált kamat, 

kamatjellegű bevétel

219 0 219 405 0 405

73Ma13 részesedésekből 

származó bevételek, 

árfolyamnyereségek

0 0 0 0 0 0

73Ma14 befektetési jegyek realizált 

hozama

0 0 0 0 0 0

73Ma15 kapott osztalékok és 

részesedések

0 0 0 0 0 0

73Ma16 Pénzügyi műveletek egyéb 

realizált bevételei

0 0 0 0 0 0

73Ma17 Értékelési különbözetben 

elszámolt várható hozam

0 0 0 0 0 0

73Ma18 befektetési célú ingatlanok 

hasznosításából, eladásából 

származó bevételek

0 0 0 0 0 0

73Ma19 befektetési tevékenység 

bevételei összesen 

(=73Ma12+….+73Ma18)

219 0 219 405 0 405

73Ma20 Fizetendő kamatok és 

kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0

73Ma21 részesedésekből 

származó ráfordítások, 

árfolyamveszteségek

0 0 0 0 0 0

73Ma22 befektetési jegyek realizált 

vesztesége

0 0 0 0 0 0

73Ma23 Értékelési különbözetből 

képzett működési céltartalék

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Ma24 Pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordítása

0 0 0 0 0 0

73Ma25 befektetési célú 

ingatlanokkal kapcsolatos 

ráfordítások

0 0 0 0 0 0

73Ma26 befektetési tevékenységgel 

kapcsolatos egyéb 

ráfordítások

0 0 0 6 0 6

73Ma27 befektetési tevékenység 

ráfordításai összesen 

(=73Ma20+….+73Ma26)

0 0 0 6 0 6

73Ma28 befektetési tevékenység 

eredménye  

(=73Ma19–73Ma27) (+/–)

219 0 219 399 0 399

73Ma29 rendkívüli bevételek            

73Ma30 rendkívüli ráfordítások            

73Ma31 rendkívüli eredmény 

(=73Ma29–73Ma30) (+/–)

           

73Ma32 Működés tárgyévi eredménye 

(=73Ma10+73Ma11+73Ma28) 

(+/–)

–17 721 0 –17 721 –11 586 0 –11 586

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Mb01 tagok által fizetett tagdíj 90 247 0 90 247 93 487 0 93 487

73Mb02 Meg nem fizetett tagdíjak 

miatti tartalékképzés (–)

12 058 0 12 058 12 393 0 12 393

73Mb03 Utólag befolyt tagdíjak 3 428 0 3 428 3 679 0 3 679

73Mb04 tagdíjbevételek összesen 

(1–2+3)

81 617 0 81 617 84 773 0 84 773

73Mb05 szolgáltatási célú egyéb 

bevételek

3 036 0 3 036 5 725 0 5 725

73Mb06 egyéni számlán jóváírt 

szolgáltatási célú bevételek 

összesen (4+5)

84 653 0 84 653 90 498 0 90 498

73Mb07 egyéni számlán elszámolt 

szolgáltatási célú egyéb 

ráfordítások

3 036 0 3 036 5 725 0 5 725

73Mb08 kapott kamatok, 

kamatjellegű bevételek

354 787 0 354 787 354 304 0 354 304

73Mb081 Pénzügyileg realizált kamat, 

kamatjellegű bevétel

412 670 0 412 670 445 310 0 445 310
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Mb082 Hitelviszonyt megtestesítő 

kamatozó értékpapír 

vételárában lévő kamat (–)

57 883 0 57 883 91 006 0 91 006

73Mb09 tulajdoni részesedést jelentő 

befektetések és hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

nyereségjellegű különbözete 

(árfolyamnyereség)

556 586 0 556 586 908 163 0 908 163

73Mb10 befektetési jegyek realizált 

hozama

0 0 0 0 0 0

73Mb11 kapott osztalékok és 

részesedések

51 417 0 51 417 121 191 0 121 191

73Mb12 Pénzügyi műveletek egyéb 

realizált bevételei

165 234 0 165 234 181 449 0 181 449

73Mb13 Értékelési különbözetben 

elszámolt várható hozam

–125 624 0 –125 624 –483 461 0 –483 461

73Mb131 időarányosan járó kamat –689 0 –689 9 912 0 9 912

73Mb133 Devizaárfolyam-változásból 

adódó értékkülönbözet

–13 751 0 –13 751 192 213 0 192 213

73Mb1331 Nyereségjellegű különbözet 

(árfolyamnyereség)

67 748 0 67 748 132 034 0 132 034

73Mb1332 veszteségjellegű különbözet 

(árfolyamveszteség) (–)

81 499 0 81 499 –60 179 0 –60 179

73Mb134 egyéb piaci értékítéletből 

adódó értékkülönbözet

–111 184 0 –111 184 –685 586 0 –685 586

73Mb1341 Nyereségjellegű különbözet 

(árfolyamnyereség)

2 072 247 0 2 072 247 14 389 005 0 14 389 005

73Mb1342 veszteségjellegű különbözet 

(árfolyamveszteség) (–)

2 183 431 0 2 183 431 15 074 591 0 15 074 591

73Mb14 befektetési célú ingatlanok 

hasznosításából, eladásából 

származó bevételek

0 0 0 0 0 0

73Mb15 befektetési tevékenység 

bevételei összesen 

(10+...+16)

1 002 400 0 1 002 400 1 081 646 0 1 081 646

73Mb151 egyéni számlákat megillető 

hozambevételek

1 002 400 0 1 002 400 1 081 646 0 1 081 646

73Mb1511 egyéni számlákat megillető 

realizált hozam

1 128 024 0 1 128 024 1 565 107 0 1 565 107

73Mb1512 egyéni számlákat megillető 

értékelési különbözet

–125 624 0 –125 624 –483 461 0 –483 461

73Mb16 Fizetendő kamatok és 

kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Mb17 tulajdoni részesedést jelentő 

befektetések és hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

veszteségjellegű 

különbözete 

(árfolyamveszteség)

312 573 0 312 573 287 289 0 287 289

73Mb18 befektetési jegyek realizált 

vesztesége

0 0 0 0 0 0

73Mb19 Pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordítása

191 849 0 191 849 247 538 0 247 538

73Mb20 befektetési célú 

ingatlanokkal kapcsolatos 

ráfordítások

0 0 0 0 0 0

73Mb21 befektetési tevékenységgel 

kapcsolatos egyéb 

ráfordítások

70 673 0 70 673 72 183 0 72 183

73Mb211 vagyonkezelői díjak 38 704 0 38 704 39 902 0 39 902

73Mb212 letétkezelői díjak 10 114 0 10 114 11 488 0 11 488

73Mb213 befektetési tevékenységgel 

kapcsolatos különböző 

egyéb ráfordítások

21 855 0 21 855 20 793 0 20 793

73Mb22 befektetési tevékenység 

ráfordításai összesen 

(16+...+21)

575 095 0 575 095 607 010 0 607 010

73Mb221 egyéni számlákat terhelő 

befektetéssel kapcsolatos 

ráfordítások

575 095 0 575 095 607 010 0 607 010

73Mb23 befektetési tevékenység 

eredménye (15–22) (+/–)

427 305 0 427 305 474 636 0 474 636

73Mb231 egyéni számlákon jóváírható 

nettó hozam

552 929 0 552 929 958 097 0 958 097

73Mb232 egyéni számlákon jóváírható 

értékelési különbözet

–125 624 0 –125 624 –483 461 0 –483 461

73Mb24 Fedezeti céltartalékképzés 

(6–7+/–23) (–)

508 922 0 508 922 559 409 0 559 409

73Mb241 egyéni számlákon 

a szolgáltatási célú 

bevételek és ráfordítások 

különbözetének összegében

81 617 0 81 617 84 773 0 84 773

73Mb242 egyéni számlákon jóváírt 

nettó hozamból

552 929 0 552 929 958 097 0 958 097

73Mb243 egyéni számlákon jóváírt 

értékelési különbözet

–125 624 0 –125 624 –483 461 0 –483 461

73Mb2431 időarányosan járó kamat –689 0 –689 9 912 0 9 912

73Mb2432 Járó osztalék 0 0 0 0 0 0

73Mb2433 Devizaárfolyam- 

különbözetekből

–13 751 0 –13 751 192 213 0 192 213
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73Mb2434 egyéb piaci értékítéletből 

adódó értékkülönbözetből

–111 184 0 –111 184 –685 586 0 –685 586

Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73MCa01 tagok által fizetett tagdíj 92 0 92 96 0 96

73MCa02 Meg nem fizetett tagdíjak 

miatti tartalékképzés (–)

12 0 12 13 0 13

73MCa03 Utólag befolyt tagdíjak 3 0 3 4 0 4

73MCa04 tagdíjbevételek összesen 

(1–2+3)

83 0 83 87 0 87

73MCa05 likviditási és kockázati célú 

egyéb bevételek

3 0 3 6 0 6

73MCa06 likviditási és kockázati célú 

egyéb ráfordítások

3 0 3 6 0 6

73MCa07 kapott (járó) kamatok, 

kamatjellegű bevételek

341 0 341 497 0 497

73MCa071 Pénzügyileg realizált kamat, 

kamatjellegű bevétel

341 0 341 497 0 497

73MCa08 tulajdoni részesedést jelentő 

befektetések és hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

nyereségjellegű különbözete 

(árfolyamnyereség) (+)

0 0 0 0 0 0

73MCa09 befektetési jegyek realizált 

hozama

0 0 0 0 0 0

73MCa10 kapott osztalékok és 

részesedések

0 0 0 0 0 0

73MCa11 Pénzügyi műveletek egyéb 

bevételei

0 0 0 0 0 0

73MCa12 Értékelési különbözetben 

elszámolt várható hozam

–1 0 –1 0 0 0

73MCa121 időarányosan járó kamat –1 0 –1 0 0 0

73MCa13 befektetési célú ingatlanok 

hasznosításából, eladásából 

származó bevételek

0 0 0 0 0 0

73MCa14 befektetési tevékenység 

bevételei összesen (7+...+13)

340 0 340 497 0 497

73MCa141 likviditási és kockázati 

célú pénzeszközök 

befektetésével kapcsolatos 

bevételek

298 0 298 418 0 418
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Nagyságrend: ezer forint

Sorkód Megnevezés
Előző évi 

beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

73MCa142 azonosítatlan (függő) 

befizetések befektetésével 

kapcsolatos bevételek

42 0 42 79 0 79

73MCa15 Fizetendő kamatok és 

kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0

73MCa16 tulajdoni részesedést jelentő 

befektetések és hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok 

veszteségjellegű 

különbözete 

(árfolyamveszteség)

0 0 0 0 0 0

73MCa17 befektetési jegyek realizált 

vesztesége

0 0 0 0 0 0

73MCa18 Pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordítása

0 0 0 0 0 0

73MCa19 befektetési célú 

ingatlanokkal kapcsolatos 

ráfordítások

0 0 0 0 0 0

73MCa20 befektetési tevékenységgel 

kapcsolatos egyéb 

ráfordítások

0 0 0 0 0 0

73MCa21 befektetési tevékenység 

ráfordításai összesen 

(15+...+20)

0 0 0 0 0 0

73MCa22 befektetési tevékenység 

eredménye (16–23) (+/–)

340 0 340 497 0 497

73MCa23 likviditási és kockázati 

céltartalék képzés 

(6+7–8+24) (–)

423 0 423 584 0 584

73MCa233 azonosítatlan (függő) 

befizetések hozama

42 0 42 79 0 79

73MCa234 egyéb kockázatokra 382 0 382 505 0 505

73MCa235 Értékelési különbözetből 

képzett likviditási céltartalék

–1 0 –1 0 0 0

73MCa2351 időarányosan járó kamat –1 0 –1 0 0 0

4. Magánnyugdíjpénztár taglétszáma:

Megnevezés 2021. január 1. 2021. december 31.

taglétszám (fő) 3639 3561
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5. Magánnyugdíjpénztár bevételeinek megoszlása (ezer Ft-ban):

tagok által fizetett tagdíj 95 884

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–) 12 695

Utólag befolyt tagdíjak 3 758

Tagdíjbevételek összesen 86 947

Működési célra kapott támogatás, adomány 43 111

Pénztári befizetések összesen 130 058

egyéb bevételek 26 762

Bevételek összesen 156 820

6. Bevételek tartalékok közötti megosztása a tárgyévben:

Fedezeti Működési Likviditási

97,5% 2,4% 0,1%

7. Magánnyugdíjpénztári szolgáltatás:

Szolgáltatás Előző év Tárgyév
Változás
összege

Változás
%-a

egyösszegű szolgáltatás 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0%

8. Magánnyugdíjpénztár működési költségei, ráfordításai (ezer Ft-ban):

Költség típusa Előző év Tárgyév Változás %

Működéssel kapcsolatos ráfordítások 76 192 78 214 102,65%

anyagköltség 293 416 141,98%

adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek 
fizetett díj (számla alapján)

216 225 104,17%

könyvvizsgálat díja (számla alapján) 3 429 7 318 213,41%

aktuáriusi díj (számla alapján) 1 951 1 951 100,00%

szaktanácsadás díja (számla alapján) 811 1 108 136,62%

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 0 13 nem értelmezhető

egyéb anyagjellegű ráfordítások 18 937 18 012 95,12%

bérköltség 32 322 33 502 103,65%

személyi jellegű egyéb kifizetések 2 126 2 418 113,73%

bérjárulékok 5 718 5 986 104,69%

Értékcsökkenési leírás 1 788 890 49,78%

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 8 479 6 303 74,34%

egyéb ráfordítások 122 72 59,02%

Egy főre eső működési költség: 21 726 Ft/fő

9. Pénztár vagyonkezelőjének neve: MKB–Pannónia Alapkezelő Zrt.

10. Felügyeleti bírság kiszabására 2021. évben nem került sor.

11. Pénztár a Garancia Alap szolgáltatását nem vette igénybe. 
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12. Magánnyugdíjpénztár hozamrátáinak alakulása:

a nettó hozamszámítás alapját a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (Xii. 26.) 
korm. rendelet 4. számú melléklete határozza meg.

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

klasszikus 

portfólió 

(fedezeti 

tartalék)

nettó  

hozamráta (%)
9,02% 5,47% 3,93% 3,33% 4,27% 2,79% 0,24% 2,26% 0,64% –2,74%

bruttó 

hozamráta (%)
9,24% 5,67% 4,15% 3,56% 4,50% 3,03% 0,47% 2,49% 0,88% –2,52%

referencia index 

hozamrátája (%)
8,55% 5,49% 2,97% 2,23% 1,79% 0,62% 0,76% 1,65% 0,47% –1,86%

a portfólióba fektetett eszközök 

fordulónapi záró piaci értéke 

(ezer Ft)

719 110 1 427 970 1 941 079 1 854 841 1 879 522 1 844 133 1 858 577 1 972 821 2 086 725 1 900 276

kiegyensúlyozott 

portfólió

(fedezeti 

tartalék)

nettó  

hozamráta (%)
17,34% 7,12% 9,28% 5,05% 8,03% 7,71% –1,55% 8,32% 1,55% 1,48%

bruttó 

hozamráta (%)
17,56% 7,33% 9,50% 5,28% 8,28% 7,96% –1,32% 8,56% 1,79% 1,71%

referencia index 

hozamrátája (%)
16,34% 7,39% 8,95% 4,25% 7,38% 7,00% –1,88% 6,55% 2,50% –0,43%

a portfólióba fektetett eszközök 

fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)
2 502 396 3 582 746 5 036 210 4 923 726 5 542 828 6 218 442 6 442 187 6 962 819 7 270 202 7 528 515

növekedési 

portfólió

(fedezeti 

tartalék)

nettó  

hozamráta (%)
17,42% 6,81% 10,51% 5,61% 9,04% 9,40% –1,77% 13,35% 3,03% 4,13%

bruttó 

hozamráta (%)
17,56% 7,03% 10,74% 5,85% 9,29% 9,65% –1,53% 13,60% 3,27% 4,37%

referencia index 

hozamrátája (%)
15,29% 6,79% 8,69% 4,18% 8,12% 8,00% –2,33% 11,01% 4,03% 0,58%

a portfólióba fektetett eszközök 

fordulónapi záró piaci értéke (ezer Ft)
7 685 668 9 197 436 10 909 177 10 443 686 10 859 883 11 357 907 10 520 438 11 274 511 11 037 259 11 014 079

hivatalos fogyasztói árindex

(infláció) év/év
5,70% 1,70% –0,20% –0,10% 0,40% 2,40% 2,80% 3,40% 3,30% 5,10%

hivatalos fogyasztói árindex

(infláció) december/december
5,00% 0,40% –0,90% 0,90% 1,80% 2,10% 2,70% 4,00% 2,70% 7,40%

  2021. évi hozam 10 éves átlagos hozam

klasszikus portfólió    

Nettó hozamráta –2,74% 2,88%

referenciahozam –1,86% 2,65%

Vagyonnövekedési mutató   2,39%

2021. 12. 31-i vagyon (Ft) 1 900 275 801  

kiegyensúlyozott portfólió    

Nettó hozamráta 1,48% 6,32%

referenciahozam –0,43% 5,55%

Vagyonnövekedési mutató   5,68%

2021. 12. 31-i vagyon (Ft) 7 528 514 662  

növekedési portfólió    

Nettó hozamráta 4,13% 7,63%

referenciahozam 0,58% 5,86%

Vagyonnövekedési mutató   7,14%

2021. 12. 31-i vagyon (Ft) 11 014 079 039  
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13. A tárgyévre és a tárgyévet követő évre érvényes, az Igazgatótanács által elfogadott befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonként megengedett minimális és 
maximális %-os megoszlás és a referenciaindex:

Klasszikus portfólió

Eszközcsoport

Minimális 
részesedés %

Maximális részesedés % Referenciaindex
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla 0 0 10 10 10
100% 3 hónapos bUbor 100% 3 hónapos bUbor

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0 0 15 15 25

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen: 50 50 100 100 100 – 84% rMaX +16% MaX

Magyar állampapír 50 24 100 100 100 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0 0 10 10 10 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

külföldi állampapír 0 0 5 5 5 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

0 0 5 5 5 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 10 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet – hitelintézet kivételével – által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

0 0 5 5 5 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 16 16 16 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 5 5 5 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

részvények összesen: 0 0 4 8 8 – –

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0 0 4 4 4 100% bUX index
50% MsCi aCWi + 

50% MsCi eU

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény összesen

– 0 – 5 5 – –

külföldön az MsCi World index által lefedett országokban kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény

– 0 – 4 4 – 100% MsCi aCWi
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Eszközcsoport

Minimális 
részesedés %

Maximális részesedés % Referenciaindex
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

külföldön európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett 
részvény

– 0 – 4 4 – 100% MsCi eU

befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír összesen: 0 0 15 15 15 * –

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0 0 15 15 15 * –

kötvény indexeket követő alap befektetési jegye – 0 – 15 15 – 84% rMaX +16%MaX

részvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 4 4 –

50% MsCi aCWi +  
50% MsCi eU

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye, kivéve ingatlanalap
– 0 – 15 15 –

81% rMaX + 15% MaX +  
+2% MsCi aCWi + 2% MsCi eU

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0 0 5 5 5 * –

kötvény indexeket követő alap befektetési jegye – 0 – 5 5 – 84% rMaX +16%MaX

részvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 5 5 –

50% MsCi aCWi + 50% MsCi 
eU

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye, kivéve ingatlanalap
– 0 – 5 5 –

81% rMaX + 15% MaX +  
+2% MsCi aCWi + 2% MsCi eU

Jelzáloglevél összesen: 0 0 15 15 15 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0 0 15 15 15 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

Határidős ügyletek 0 0 15 15 15 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

repó (fordított repó) ügyletek 0 0 10 10 10 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

swap ügyletek 0 0 10 10 10 83% rMaX + 17% CMaX index 84% rMaX +16% MaX

* a befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.
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Kiegyensúlyozott portfólió

Eszközcsoport

Minimális 
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Maximális részesedés % Referenciaindex
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla 0 0 10 10 10 10

100% 3 hónapos bUbor 100% 3 hónapos bUborlekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött 
pénzösszeg

0 0 15 15 15 25

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen:
50 40 100 100 100 100 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

Magyar állampapír
45 20 100 100 100 100 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar 
állam készfizető kezességet vállal

0 0 10 10 10 10 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

külföldi állampapír
0 0 15 15 15 15 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam 
készfizető kezességet vállal

0 0 5 5 5 5 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet 
kivételével – által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 10 10 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet – hitelintézet kivételével – 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 10 10 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

0 0 20 20 20 20 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény

0 0 15 15 15 15 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

részvények összesen: 0 0 29 46 46 46 – –

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra 
bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0 0 18 19 19 19 100% bUX index 100% bUX index

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi 
Cii. törvény alapján kibocsátott részvények:

0 0 6 6 6 6 100% bUX index 100% bUX index
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Eszközcsoport
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott 
értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapír 
piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy 
egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 
30 napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató 
nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő 
árfolyamot tesz közzé:

0 0 1 1 1 1 100% bUX index 100% bUX index

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény összesen: 0 0 22 20 20 20

33% MsCi aCWi + 17% DJ 
eurostoxx50 + 25% MsCi eM  

+ 25%CetoP20
–

közép-kelet európai régióban nyilvánosan forgalomba hozott, 
tőzsdén jegyzett részvény

0 0 8 6 6 6 100% CetoP20 index 100% CetoP20 index

külföldön az MsCi World index által lefedett országokban kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0 0 10 10 10 10 100% MsCi aCWi 100% MsCi aCWi

külföldön európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott, 
tőzsdén jegyzett részvény

0 0 6 8 9 9 100% eurostoxx50 index 100% MsCi eU

külföldön, az MsCi eM index által lefedett országokban kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0 0 8 6 6 6 100% MsCi eM index 100% MsCi eM index

befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 
összesen:

0 0 50 50 50 50 * –

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0 0 50 50 50 50 * –

kötvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 50 50 50 –

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

részvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 46 46 46 –

35% bUX + 13% CetoP20 +  
22% MsCi aCWi + 17% MsCi eU + 

13 + MsCi eM index
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye, kivéve 
ingatlanalap

– 0 – 50 50 50 –

43% rMaX + 26% MaX +7% HMaX 
+ 8% bUX + 3% CetoP20  

+ 5% MsCi aCWi + 4% MsCi eU  
+ 3% MsCi eM index

ingatlanalap
– 0 – 10 10 10 –

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

MsCi World index által lefedett országokban befektető befektetési 
alap befektetési jegye

0 – 10 – – – 100% MsCi aCWi –

európai részvényindexet követő befektetési alap befektetési jegye 0 – 6 – – – 100% eurostoxx50 index –

MsCi eM index által lefedett országokban befektető befektetési alap 
befektetési jegye

0 – 8 – – – 100% MsCi eM index –

közép-kelet európai régióban befektető befektetési alap befektetési 
jegye

0 – 8 – – – 100% CetoP index –

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye

0 – 15 – – –

1% 3M bUbor + 43% rMaX  
+ 35% MaX + 4% MsCi aCWi  

+ 2% DJ eurostoxx50 + 3% MsCi eM 
+ 3% CetoP + 9% bUX

–

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0 0 25 20 20 20 * –

kötvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 20 20 20 –

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

részvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 20 20 20 –

35% bUX + 13% CetoP20 +  
22% MsCi aCWi + 17% MsCi eU + 

13+ MsCi eM index

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye, kivéve 
ingatlanalap

– 0 – 20 20 20 –

43% rMaX + 26% MaX +7% HMaX 
+ 8% bUX + 3% CetoP20  

+ 5% MsCi aCWi + 4% MsCi eU  
+ 3% MsCi eM index
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

ingatlanalap
– 0 – 10 10 10 –

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 10 10 10 10 * –

MsCi World index által lefedett országokban befektető befektetési 
alap befektetési jegye

0 – 10 – – – 100% MsCi aCWi –

európai részvényindexet követő befektetési alap befektetési jegye 0 – 6 – – – 100% eurostoxx50 index –

MsCi eM index által lefedett országokban befektető befektetési alap 
befektetési jegye

0 – 8 – – – 100% MsCi eM index –

közép-kelet európai régióban befektető befektetési alap befektetési 
jegye

0 – 8 – – – 100% CetoP index –

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye

0 – 15 – – –

1% 3M bUbor + 43% rMaX  
+ 35% MaX + 4% MsCi aCWi  

+ 2% DJ eurostoxx50 + 3% MsCi eM 
+ 3% CetoP + 9% bUX

–

Jelzáloglevél összesen:
0 0 15 15 15 15 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott 
jelzáloglevél

0 0 15 15 15 15 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott 
jelzáloglevél

0 0 15 15 15 15 55% rMaX + 45% MaX index
57% rMaX + 34% MaX+  

9% HMaX index

Határidős ügyletek
0 0 15 15 15 15 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

opciós ügyletek
0 0 10 10 10 10 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

repó (fordított repó) ügyletek
0 0 10 10 10 10 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

swap ügyletek
0 0 10 10 10 10 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

kockázati tőkealapjegy
0 0 2 2 2 2 55% rMaX + 45% MaX index

57% rMaX + 34% MaX+  
9% HMaX index

egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0 0 5 5 5 5 * –

* a befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

Pénzforgalmi számla és befektetési alszámla 0 0 10 10 10
100% 3 hónapos bUbor 100% 3 hónapos bUbor

lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0 0 15 15 25

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen:
45 30 100 100 100 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX 
+ 35% HMaX index

Magyar állampapír
30 10 100 100 100 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

0 0 10 10 10 21% rMaX + 79% MaX index
26% rMaX + 39% MaX  

+ 35% HMaX index

külföldi állampapír
0 0 15 15 15 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet 
vállal

0 0 5 5 5 21% rMaX + 79% MaX index
26% rMaX + 39% MaX  

+ 35% HMaX index

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 10 21% rMaX + 79% MaX index
26% rMaX + 39% MaX  

+ 35% HMaX index

külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet – hitelintézet kivételével – által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

0 0 10 10 10 21% rMaX + 79% MaX index
26% rMaX + 39% MaX  

+ 35% HMaX index

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
0 0 20 20 20 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
0 0 15 15 15 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

részvények összesen: 0 0 47 60 60 – –

a budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0 0 22 25 25 100% bUX index 100% bUX index

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi Cii. törvény alapján 
kibocsátott részvények:

0 0 6 6 6 100% bUX index 100% bUX index
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy 
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi 
vagy egyéb akadálya, vagy olyan részvény, amelyre a vételt megelőző 30 napon belül 
folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi 
kötelezettséget jelentő árfolyamot tesz közzé:

0 0 1 1 1 100% bUX index 100% bUX index

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott részvény 0 0 36 35 35

32% MsCi aCWi + 16% DJ 
eurostoxx50 + 32% MsCi eM 

+ 20% CetoP20
–

közép-kelet európai régióban nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény 0 0 10 12 12 100% CetoP20 index 100% CetoP20 index

külföldön  az MsCi World index által lefedettországokban kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0 0 14 22 22 100% MsCi aCWi 100% MsCi aCWi

külföldön  európában kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott, tőzsdén jegyzett 
részvény

0 0 8 16 16 100% eurostoxx50 index 100% MsCi eU

külföldön, az MsCi eM index által lefedett országokban kibocsátott, nyilvánosan forgalomba 
hozott, tőzsdén jegyzett részvény

0 0 14 12 12 100% MsCi eM index 100% MsCi eM index

befektetési jegy, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír összesen: 0 0 50 50 50 * –

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0 0 50 50 50 * –

kötvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 50 50 –

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

részvény indexeket követő alap befektetési jegye

– 0 – 50 50 –

26% bUX + 14% CetoP20  
+ 26% MsCi aCWi  

+ 20% MsCi eU  
+14% MsCi eM index

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye, kivéve ingatlanalap

– 0 – 15 15 –

15% rMaX + 22% MaX  
+ 20% HMaX + 11% bUX  

+ 6% CetoP 20 + 11% MsCi 
aCWi + 8% MsCi eU  
+ 6% MsCi eM index
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

ingatlanalap
– 0 – 10 10 –

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

MsCi World index által lefedett országokban befektető befektetési alap befektetési jegye 0 – 14 – – 100% MsCi aCWi –

európai részvényindexet követő befektetési alap befektetési jegye 0 – 8 – – 100% eurostoxx50 index –

MsCi eM index által lefedett országokban befektető befektetési alap befektetési jegye 0 – 14 – – 100% MsCi eM index –

közép-kelet európai régióban befektető befektetési alap befektetési jegye 0 – 10 – – 100% CetoP index –

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye

0 – 15 – –

2% 3M bUbor + 13% rMaX  
+ 49% MaX + 8% MsCi aCWi 

+ 4% DJ eurostoxx50  
+ 8% MsCi eM + 5% CetoP20 

+ 11% bUX

–

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0 0 35 35 35 * –

kötvény indexeket követő alap befektetési jegye
– 0 – 35 35 –

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

részvény indexeket követő alap befektetési jegye

– 0 – 35 35 –

26% bUX + 14% CetoP20  
+ 26% MsCi aCWi  

+ 20% MsCi eU  
+14% MsCi eM index

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye, kivéve ingatlanalap

– 0 – 15 15 –

15% rMaX + 22% MaX  
+ 20% HMaX + 11% bUX  

+ 6% CetoP 20  
+ 11% MsCi aCWi + 8% MsCi 

eU + 6% MsCi eM index

ingatlanalap
– 0 – 10 10 –

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

MsCi World index által lefedett országokban befektető befektetési alap befektetési jegye 0 – 14 – – 100% MsCi aCWi –

európai részvényindexet követő befektetési alap befektetési jegye 0 – 8 – – 100% eurostoxx50 index –

MsCi eM index által lefedett országokban befektető befektetési alap befektetési jegye 0 – 14 – – 100% MsCi eM index –
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Tárgyévi  
(hatályos 2021. 01. 01. – 12. 31.)

Tárgyévet követően  
(hatályos 2022. 01. 01-jétől)

közép-kelet európai régióban befektető befektetési alap befektetési jegye 0 – 10 – – 100% CetoP index –

egyéb célt követő befektetési alap befektetési jegye

0 – 15 – –

2% 3M bUbor + 13% rMaX  
+ 49% MaX + 8% MsCi aCWi 

+ 4% DJ eurostoxx50  
+ 8% MsCi eM + 5% CetoP20 

+ 11% bUX

–

egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 10 10 10 * –

Jelzáloglevél összesen: 0 0 15 15 15 21% rMaX + 79% MaX index –

Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
0 0 15 15 15 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
0 0 15 15 15 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

Határidős ügyletek
0 0 15 15 15 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

opciós ügyletek
0 0 10 10 10 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

repó (fordított repó) ügyletek
0 0 10 10 10 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

swap ügyletek
0 0 10 10 10 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

kockázati tőkealapjegy
0 0 4 4 4 21% rMaX + 79% MaX index

26% rMaX + 39% MaX  
+ 35% HMaX index

egyéb, tőzsdén, vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír 0 0 5 5 5 * –

* a befektetési alapokban megtestesülő befektetések teljesítményének mérése során az alapeszközhöz, piachoz köthető referenciaindex kerül alkalmazásra.
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14. Magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó- és záróértéke:

Megnevezés 2021. január 1. 2021. december 31.

Pénztár vagyona (ezer Ft) 20 491 928 20 509 706

15. Magánnyugdíjpénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása:

Eszközcsoport 2021. január 01. 2021. december 31.

Bankszámlák és készpénz összesen 1,32% 10,52%

Pénzforgalmi számla és befektetési számla 1,32% 10,52%

Értékpapírok összesen 98,84% 89,51%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 60,45% 54,07%

Magyar állampapír 53,96% 46,13%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a  magyar állam készfizető 
kezességet vállal

3,29% 4,23%

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

0,51% 0,33%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 2,12% 3,38%

külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,57% 0,00%

Részvények 20,88% 19,58%

a  budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett 
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

15,44% 13,59%

tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

5,44% 5,99%

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 16,66% 14,81%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 0,60% 0,67%

külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye 16,06% 14,02%

egyéb kollektív befektetési értékpapír 0,00% 0,12%

Jelzáloglevél 0,85% 1,05%

Határidős ügyletek –7,56% –11,27%

Követelés értékpapír ügyletekből 7,40% 11,24%

Kötelezettség értékpapír ügyletekből 0,00% 0,00%

16. Főbb teljesítménymutatók 

Mutatók 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

egy főre jutó tagdíj-jellegű bevétel Ft/fő 15 162 16 692 18 263 20 351 20 733 22 834 24 152

egy főre jutó teljes bevétel Ft/fő 419 594 556 600 557 882 88 846 682 921 311 749 342 657

egy főre jutó fedezeti tartalék Ft/fő 
(záró létszám)

4 299 069 4 644 818 5 033 742 4 967 219 5 472 510 5 604 279 5 727 035

budapest, 2022. június

  Lukács-Szalkay Petra
  ügyvezető
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Független könyvvizsgálói jelentés
az MKB Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ág tagjainak

Vélemény
elvégeztük az Mkb Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ág („a társaság”) 2021. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó 
éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben 
az eszközök és források egyező végösszege 20 690 698 ezer Ft, a működés tárgyévi eredménye 11 586 ezer Ft veszteség –, és 
az ugyanezen időponttal végződött üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni 
és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződött üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon 
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja
könyvvizsgálatunkat a  Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban és a  könyvvizsgálatra vonatkozó 
–  Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „a  könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar könyvvizsgálói kamara 
„a  könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a  fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az  ezekben 
nem rendezett kérdések tekintetében a könyvvizsgálók Nemzetközi etikai standardok testülete által kiadott „Nemzetközi etikai 
kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a Nemzetközi Függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az „iesba 
kódex”-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: az üzleti jelentés
az egyéb információk a társaság 2021. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséből állnak. a vezetés 
felelős az  üzleti jelentésnek a  számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő 
elkészítéséért. a független könyvvizsgálói jelentésünk „vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem 
vonatkozik az üzleti jelentésre.
az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek 
során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során 
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján 
arra a  következtetésre jutunk, hogy az  üzleti jelentés lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a  hibás állítás 
jellegéről jelentést tenni.
a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve 
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az  üzleti jelentés és az  éves beszámoló 
összhangjáról vélemény nyilvánítása.
e  felelősségünk teljesítése során az  üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményünk kialakításánál a  magánnyugdíjpénztárak 
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (Xii. 19.) számú kormányrendeletet mint 
az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályt vettük figyelembe.
véleményünk szerint a 2021. december 31-én végződött üzleti évre vonatkozóan az üzleti jelentés minden lényeges vonatkozásban 
összhangban van a társaság éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint az előzőekben felsorolt egyéb más jogszabály 
vonatkozó előírásaival.
az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben 
nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
a  vezetés felelős az  éves beszámolónak a  számviteli törvénnyel összhangban történő és a  valós bemutatás követelményének 
megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon 
az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.
az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét 
és az  adott helyzetnek megfelelően közzétegye a  vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a  vezetés felel 
a  vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. a  vezetésnek a  vállalkozás folytatásának elvéből 
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kell kiindulnia, ha ennek az  elvnek az  érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a  vállalkozási tevékenység 
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
az irányítással megbízott személyek felelősek a társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
a könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, 
akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést 
bocsássunk ki. a  kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a  Magyar Nemzeti könyvvizsgálati 
standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. a hibás állítások 
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai 
szkepticizmust tartunk fenn. emellett:
 –  azonosítjuk és felmérjük az  éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, 

kialakítjuk és végrehajtjuk az  ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és 
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. a csalásból eredő lényeges hibás állítás 
fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, 
szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

 –  Megismerjük a  könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az  adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a társaság belső 
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

 –  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és 
kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

 –  következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló 
összeállítása, valamint a  megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság 
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a  társaság vállalkozás 
folytatására való képességét illetően. amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy 
ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. következtetéseink a könyvvizsgálói 
jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt, hogy a társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

 –  Értékeljük az  éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a  kiegészítő mellékletben tett 
közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események 
valós bemutatása.

 
az  irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a  könyvvizsgálat tervezett hatókörét és 
ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk 
során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

budapest, 2022. május 24.
  

könczöl enikő
Üzlettárs
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 007367

PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló kft.
1055 budapest, bajcsy-zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi szám: 001464
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A Szövetség Nyugdíjpénztár (magánnyugdíjpénztári ág) közleménye

A Szövetség Nyugdíjpénztár (magánnyugdíjpénztári ág) 2021. évi befektetéseinek összetétele, gazdálkodását jellemző 
mutatói és hozamrátái.

1. A pénztár működése megkezdésének időpontja: 1998.

2. A pénztár tisztségviselőinek neve és beosztása: 
A pénztár Igazgatótanácsa:
Az Igazgatótanács elnöke:
 kosztyu Csilla
Az Igazgatótanács tagjai:
 balla szabolcs
 kormos krisztina
 gulyás eszter
 Puskás balázs
 kocsi zsanett
 gálné gecző Csilla
A pénztár Ellenőrző Bizottsága:
Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
 benke szabó viktor
Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
 kecskés beatrix
 vázsonyi eszter
 Ujhelyi tamás
 riczmann ákos 

3. Mérlegadatok: (E Ft)

Eszközök

Előző év 
auditált 

beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
auditált 

beszámoló 
záró adatai

Források

Előző év 
auditált

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi 
auditált 

beszámoló 
záró adatai

A) Befektetett eszközök 39 241 502 40 298 898 D) Saját tőke 84 711 151 334

i. immateriális javak 1 487 2 738 i. induló tőke 0 0

ii. tárgyi eszközök 646 2 159 ii. be nem fizetett alapítói 
támogatások

0 0

iii. befektetett pénzügyi 
eszközök

39 239 369 40 294 001 iii. tartalék tőke 36 446 84 711

B) Forgóeszközök 3 667 729 4 047 865 iv. Működés tárgyévi 
eredménye

48 265 66 623

i. készletek 0 0 v. Értékelési tartalék 0 0

E) Céltartalékok 42 691 845 44 061 919

ii. követelések 89 052 58 409 i. Működési céltartalék 313 422

ii. Fedezeti céltartalék 42 691 404 44 061 351

iii. Értékpapírok 3 188 961 2 769 645 iii. likviditási és kockázati 
céltartalék

128 146

iv. Függő befizetések 
befektetési hozamának 
céltartaléka

10 38

iv. Meg nem fizetett 
tagdíjak tartaléka

0 0
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Eszközök

Előző év 
auditált 

beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
auditált 

beszámoló 
záró adatai

Források

Előző év 
auditált

beszámoló
záró adatai

Tárgyévi 
auditált 

beszámoló 
záró adatai

v. Pénzeszközök 389 716 1 219 811 F) Kötelezettségek 127 326 127 206

i. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

0 0

C) Aktív időbeli 
elhatárolások

382 0 ii. rövid lejáratú 
kötelezettségek

127 326 127 206

G) Passzív időbeli 
elhatárolások

5 731 6 304

Eszközök (aktívák) 
összesen

42 909 613 44 346 763 Források (passzívák) 
összesen

42 909 613 44 346 763

4. A pénztár taglétszáma: 

2021. január 01. 2021. december 31.

taglétszám (fő) 9 136 8 991

5. A pénztár által elszámolt tagdíj- és egyéb bevételek:

Bevétel típusa Összege (E Ft)

tagok által fizetett tagdíj  170 536

ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére 
befizetett tagdíjcélú támogatás

 0

tagdíj-kiegészítések  0

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés  0

Utólag befolyt tagdíjak  0

Működési célra kapott támogatás, adomány 10 323

egyéb bevételek 146 778

6. A bevételek tartalékok közötti megosztása a tárgyév vonatkozásában:

2021. 01. 01-jétől 2021. 06. 30-ig %

Fedezeti tartalék 97,50

Működési tartalék 2,50

likviditási és kock. tartaléka 0,00

2021. 07. 01-jétől 2021. 12. 31-ig %

Fedezeti tartalék 97,50

Működési tartalék 2,40

likviditási és kock. tartaléka 0,10

7. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (változása):

Szolgáltatások típusa 2020. év 2021. év
A változás

összege %-a

egyösszegű kifizetés (e Ft) 0 0 0 0

Járadék szolgáltatás 0 0 0 0
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8. A pénztár működési költségei: 82 898 E Ft 

9/a.  A  pénztári hozamok, valamint a  referenciaindexek hozamrátájának alakulása a  tárgyévet megelőző harmadik év 
előtti időszak alatt: 

T–9 év T–8 év T–7 év T–6 év T–5 év T–4 év T–3 év

Pénztár 
egésze

nettó hozamráta (%) 15,39 8,79 10,01 6,51 8,83 9,43 –0,70

bruttó hozamráta (%) 15,68 9,06 10,28 6,77 9,09 9,59 –0,58

referenciaindex hozamrátája (%) 14,66 7,80 9,09 6,22 8,27 8,80 –1,42

9/b. A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása a tárgyévben és tárgyév előtti évben:

Portfólió neve
Portfólió  

bruttó hozam
Portfólió  

nettó hozama
Benchmark  

hozam

Magán klasszikus t–2 év 0,62% 0,54% 0,05%

Magán klasszikus t–1 év 0,63% 0,55% 0,44%

Magán klasszikus t év 0,83% 0,75% 0,39%

Magán kiegyensúlyozott t–2 év 10,35% 10,26% 9,72%

Magán kiegyensúlyozott t–1 év 3,89% 3,80% 2,72%

Magán kiegyensúlyozott t év –1,83% –1,92% –3,81%

Magán Növekedési t–2 év 14,55% 14,45% 13,21%

Magán Növekedési t–1 év 4,70% 4,61% 3,36%

9/c. Átlaghozamok, vagyonnövekedési mutatók választható portfóliónként:

Portfólió neve
10 éves nettó 
átlaghozam 
2012–2021

Átlagos  
referenciahozam

2012–2021

Vagyonnövekedési mutató 
2012–2021

klasszikus 1,99% 1,78% 1,62%

kiegyensúlyozott 6,62% 6,17% 5,71%

Növekedési 8,77% 7,63% 8,33%

9/d. A pénztári hozamok és vagyon választható portfóliónkénti alakulása a tárgyévben és a megelőző 9 évben

9/a A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása a tárgyévet megelőző 
harmadik év előtti időszak alatt:  

 
  T-9 év T-8 év T-7 év T-6 év T-5 év T-4 év T-3 év 
Pénztár 
egésze 

nettó 
hozamráta 
(%) 

15,39        8,79 10,01 6,51 8,83 9,43 -0,70 

bruttó 
hozamráta 
(%) 

15,68 9,06 10,28 6,77 9,09 9,59 -0,58 

Referencia 
index 
hozamrátája 
(%) 

14,66 7,80 9,09 6,22 8,27 8,80 -1,42 

 
 
9/b A pénztári hozamok, valamint a referenciaindexek hozamrátájának alakulása a tárgyévben és tárgyév 
előtti évben: 
 

Portfolió neve Portfolió 
bruttó 
hozam 

Portfolió 
nettó 

hozama 

Benchmark hozam 

Magán Klasszikus T-2 év 0,62% 0,54% 0,05% 
Magán Klasszikus T-1 év 0,63% 0,55% 0,44% 
Magán Klasszikus T év 0,83% 0,75% 0,39% 
Magán Kiegyensúlyozott T-2 év 10,35% 10,26% 9,72% 

Portfolió neve Portfolió 
bruttó 
hozam 

Portfolió 
nettó 

hozama 

Benchmark hozam 

Magán Kiegyensúlyozott T-1 év 3,89% 3,80% 2,72% 
Magán Kiegyensúlyozott T év -1,83% -1,92% -3,81% 
Magán Növekedési T-2 év 14,55% 14,45% 13,21% 
Magán Növekedési T-1 év 4,70% 4,61% 3,36% 
 

9/c Átlaghozamok, vagyonnövekedési mutatók választható portfoliónként: 
 

Portfolió neve 10 éves 
nettó 

átlaghozam 
2012-2021 

Átlagos 
referencia 

hozam 
2012-2021 

Vagyonnöveke-
dési mutató 
2012-2021 

 Klasszikus 1,99% 1,78% 1,62% 
 Kiegyensúlyozott 6,62% 6,17% 5,71% 
 Növekedési 8,77% 7,63% 8,33% 
 

9/d  A pénztári hozamok és vagyon választható portfóliónkénti alakulása a tárgyévben és a megelőző 9 évben 
 
Klasszikus portfólió T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T
Referencia hozamráta (%) 7,83% 4,67% 2,46% 1,25% 0,81% 0,11% 0,05% 0,05% 0,44% 0,39%
Bruttó hozamráta (%) 8,23% 5,29% 2,93% 1,74% 1,26% 0,29% 0,07% 0,62% 0,63% 0,83%
Nettó hozamráta (%) 7,97% 5,05% 2,70% 1,51% 1,03% 0,17% -0,04% 0,54% 0,55% 0,75%
Nettó eszközérték (eFt) 922 507 1 392 855 1 733 578 1 715 447 1 654 189 1 543 853 1 667 132 1 641 707 1 536 210 1 431 773

Kiegyensúlyozott portfólió T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T
Referencia hozamráta (%) 17,53% 8,63% 10,83% 4,61% 7,01% 7,35% -1,28% 9,72% 2,72% -3,81%
Bruttó hozamráta (%) 17,89% 9,09% 11,39% 4,70% 7,38% 7,56% -0,85% 10,35% 3,89% -1,83%
Nettó hozamráta (%) 17,57% 8,81% 11,11% 4,45% 7,12% 7,41% -0,97% 10,26% 3,80% -1,92%
Nettó eszközérték (eFt) 3 515 561 4 858 923 6 670 395 7 151 590 8 234 353 9 398 765 9 691 077 10 335 008 10 465 297 9 954 710

Növekedési portfólió T-9 T-8 T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T
Referencia hozamráta (%) 14,39% 7,81% 9,11% 7,04% 9,16% 9,81% -1,56% 13,21% 3,36% 4,86%
Bruttó hozamráta (%) 15,56% 9,28% 10,51% 7,73% 10,15% 10,82% -0,52% 14,55% 4,70% 7,67%
Nettó hozamráta (%) 15,28% 9,02% 10,24% 7,47% 9,89% 10,66% -0,65% 14,45% 4,61% 7,57%
Nettó eszközérték (eFt) 17 101 096 20 710 332 23 628 484 24 135 143 25 708 383 27 338 828 26 044 448 29 450 815 30 689 897 32 674 867  
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10. Pénztári viszonyszámok:

tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele
tartalékok tárgyévi összes bevétele

0,05

tartalékok előző évi befektetési hozam- és kamatbevételei
tartalékok előző évi összes bevétele

0,98

tartalékok tárgyévi befektetési hozam- és kamatbevételei
tartalékok tárgyévi összes bevétele

0,90

bér és személyi jellegű kiadások 
működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

0,45

igénybe vett szolgáltatások kiadásai
működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

0,08

tartalékok befektetésével kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások tárgyévi kiadásai
működéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások

0,47

Értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalék
likviditási tartalék záró állománya

0,00

egyéb likviditási célokra képzett likviditási céltartalék
likviditási tartalék záró állománya

–0,12

éves átlagos taglétszám 9 058

taglétszám életkor szerinti megoszlása 8 991

– 20 életév alatt –

21–30 életév között  22

31–40 életév között 1 900

41–50 életév között 4 619

51 életév felett 2 450

egyéni számlák állományának éves átlagos értéke 43 376 378

egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke 1,66

11. A pénztári vagyon alakulása: 

Piaci érték
2020. 12. 31.

Piaci érték
2021. 12. 31.

Mindösszesen (e Ft) 42 815 073 43 057 539

11/a. A fedezeti vagyon portfóliónkénti megoszlása: 2021. 12. 31.

klasszikus 1 431 773

kiegyensúlyozott 9 954 711

növekedési 32 674 867

12. A pénztár vagyonkezelőjének neve: Allianz Alapkezelő Zrt.

13. A pénztárral kapcsolatban 1 650 000 Ft felügyeleti bírság került kiszabásra.

14. A Pénztárak Garancia Alapjának igénybevételére nem került sor.
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15/a. A tárgyévre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megoszlás és a referenciaindex 
a fedezeti tartalék egyéni számlák tekintetében (negyedéves bontásban).

2017. január 01-jétől 2021. június 30-ig (Klasszikus)

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

Hitelviszonyt megtestesítő 1 éven belüli lejáratú magyar állampapír 0 100 100

Hitelviszonyt megtestesítő 1 éven túli lejáratú magyar állampapír 0 100 0

lekötött betétek 0 20 0

referenciahozam számítása: zMaX index 100%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 0, max. 1 év.

2017. január 01-jétől 2021. június 30-ig (Kiegyensúlyozott)

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (belföldi) 0 20 4

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (külföldi) 0 20 16

Hitelviszonyt megtestesítő 1 éven túli lejáratú magyar állampapírok 45 85 65

Hitelviszonyt megtestesítő 1 éven belüli lejáratú magyar állampapírok 0 20 7

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott 
kötvény 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által forgalomba hozott kötvény 0 10 1

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által forgalomba hozott 
jelzáloglevél 

0 20 6

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0 10 0

lekötött betétek 0 10 0

referenciahozam számítása: MaX index 68%, zMaX index 12%, CetoP20 index: 5%, MXeF index 4%, sPX index 5%, sX5e index 3%, 
bUX index 3%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 2, max. 6 év.

2017. január 01-jétől 2021. június 30-ig (Növekedési)

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (belföldi) 0 20 13

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (külföldi) 16 35 32

Hitelviszonyt megtestesítő 1 éven túli lejáratú magyar állampapírok 20 60 40

Hitelviszonyt megtestesítő 1 éven belüli lejáratú magyar állampapírok 0 20 7

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott 
kötvény 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által forgalomba hozott kötvény 0 10 1

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által forgalomba hozott 
jelzáloglevél 

0 20 6

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (külföldi) 0 0 0

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0 10 0

lekötött betétek 0 10 0

referenciahozam számítása: MaX index 43%, zMaX index 12%, CetoP20 index: 11%, MXeF index 6%, sPX index 11%, sX5e index 
6%, bUX index 11%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 2, max. 6 év.
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A többi tartalék esetében a következők az irányadók:

a  likviditási portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, melyeknek az  átlagos 
futamideje (duration) maximum 1 év.
a működési portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, futamidő maximum 1 év.
a fedezeti szolgáltatási portfólió banki folyószámlán található, tekintettel arra, hogy a pénztár járadék szolgáltatást nem nyújt.
a függő portfólió banki folyószámlán található, tekintettel a függő portfólióban lévő összeg nagyságára.

2021. július 01-jétől (Klasszikus)

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, 
amelyekért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük 
alapján ebbe fektető befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási 
alap) d1, d2 

0 100 100

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél g1 0 15 0

lekötött betét, és folyószámlapénz 0 100 0

referenciahozam számítása: zMaX index 100%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 0, max. 1 év.

2021. július 01-jétől (Kiegyensúlyozott)

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, 
amelyekért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük 
alapján ebbe fektető befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási 
alap) d1, d2 

45 95 72

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d5 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény d7 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél g1 0 20 6

tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e1 

0 20 4

tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e3 

0 20 16

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0 10 0

lekötött betétek 0 20 0

referenciahozam számítása: MaX index 68%, zMaX index 12%, CetoP20 index: 5%, MXeF index 4%, sPX index 5%, sX5e index 3%, 
bUX index 3%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 2, max. 6 év.

2021. július 01-jétől (Növekedési)

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, 
amelyekért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük 
alapján ebbe fektető befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási 
alap) d1, d2 

20 80 47
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Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d5 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény d7 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél g1 0 20 6

tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e1 

0 20 13

tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e3 

16 35 32

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0 10 0

lekötött betétek 0 20 0

referenciahozam számítása: MaX index 43%, zMaX index 12%, CetoP20 index: 11%, MXeF index 6%, sPX index 11%, sX5e index 
6%, bUX index 11%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 2, max. 6 év.

A többi tartalék esetében a következők az irányadók:

a  likviditási portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, melyeknek az  átlagos 
futamideje (duration) maximum 1 év.
a működési portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, futamidő maximum 1 év.
a fedezeti szolgáltatási portfólió banki folyószámlán található, tekintettel arra, hogy a pénztár járadék szolgáltatást nem nyújt.
a függő portfólió banki folyószámlán található, tekintettel a függő portfólióban lévő összeg nagyságára.

15/b. A  tárgyévet követő évre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megoszlás és 
a referencia index a fedezeti tartalék egyéni számlák tekintetében.

Klasszikus

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, 
amelyekért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük 
alapján ebbe fektető befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási 
alap) d1, d2 

0 100 100

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél g1 0 15 0

lekötött betét, és folyószámlapénz 0 100 0

referenciahozam számítása: zMaX index 100%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 0, max. 1 év.

Kiegyensúlyozott

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, 
amelyekért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük 
alapján ebbe fektető befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási 
alap) d1, d2 

45 95 72

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d5 

0 10 1
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Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény d7 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél g1 0 20 6

tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e1 

0 20 4

tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e3 

0 20 16

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0 10 0

lekötött betétek 0 20 0

referenciahozam számítása: MaX index 68%, zMaX index 12%, CetoP20 index: 5%, MXeF index 4%, sPX index 5%, sX5e index 3%, 
bUX index 3%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 2, max. 6 év.

Növekedési

Eszközcsoport
Minimális

%-os 
megoszlás

Maximális
%-os 

megoszlás

Célarány
%-os 

megoszlás

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, 
amelyekért a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük 
alapján ebbe fektető befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási 
alap) d1, d2 

20 80 47

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet – a hitelintézet kivételével – 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény d5 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 
kötvény d7 

0 10 1

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél g1 0 20 6

tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e1 

0 20 13

tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető 
befektetési jegyek (részvény) e3 

16 35 32

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0 10 0

lekötött betétek 0 20 0

referenciahozam számítása: MaX index 43%, zMaX index 12%, CetoP20 index: 11%, MXeF index 6%, sPX index 11%, sX5e index 
6%, bUX index 11%. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összességének duratione min. 2, max. 6 év.

A többi tartalék esetében a következők az irányadók:

a  likviditási portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, melyeknek az  átlagos 
futamideje (duration) maximum 1 év.
a működési portfólióban csak hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapírok szerepelhetnek, futamidő maximum 1 év.
a fedezeti szolgáltatási portfólió banki folyószámlán található, tekintettel arra, hogy a pénztár járadék szolgáltatást nem nyújt.
a függő portfólió banki folyószámlán található, tekintettel a függő portfólióban lévő összeg nagyságára.
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16. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása év elején és év végén.

Eszközcsoport 2021. január 1-jén (%)

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és ebbe fektető befektetési jegyek (belföldi) 12,21

tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és ebbe fektető befektetési jegyek (külföldi) 28,59

Hitelviszonyt megtestesítő egy éven túli lejáratú állampapírok és ebbe fektető befektetési 
jegyek (magyar)

46,91

Hitelviszonyt megtestesítő egy éven belüli lejáratú állampapírok és ebbe fektető 
befektetési jegyek (magyar)

6,28

Hitelviszonyt megtestesítő magyar vállalati, hitelintézeti, és jelzálog értékpapírok 5,10

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (külföldi) 0,00

lekötött betétek 0,00

Pénzeszközök, úton lévő tételek 0,91

Eszközcsoport 2021. december 31-én (%)

hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok, illetve értékpapírok, amelyekért 
a magyar állam készfizető kezességet vállal és a referenciaindexük alapján ebbe fektető 
befektetési jegyek (kötvény alap, pénzpiaci alap, likviditási alap) 

52

kereskedelmi és vállalati kötvények 6,07

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél 1,47

tulajdonviszonyt megtestesítő magyar értékpapírok, és az ebbe fektető befektetési 
jegyek (részvény) 

11,19

tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok, és az ebbe fektető befektetési jegyek 
(részvény) 

29,27

ingatlan, ingatlan befektetési alapok 0

lekötött betétek 0

73MA
Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73Ma01 tagok által fizetett tagdíj  3 965  –  3 965  4 182  –  4 182

002 73Ma02 Meg nem fizetett tagdíjak 
miatt tartalékképzés (–)

 –  –  –  –  –  –

003 73Ma03 Utólag befolyt tagdíjak  –  –  –  –  –  –

004 73Ma04 tagdíjbevételek összesen 
(=73Ma01–73Ma02+73Ma03)

 3 965  –  3 965  4 182  –  4 182

005 73Ma05 Működési célra kapott 
támogatás, adomány

 10 016  –  10 016  10 323  –  10 323

006 73Ma06 Pénztári befizetések összesen 
(=73Ma06+73Ma07)

 13 981  –  13 981  14 505  –  14 505

007 73Ma07 egyéb bevételek 140 383  – 140 383 146 778  – 146 778

008 73Ma08 Működési célú bevételek 
összesen (=73Ma08+73Ma09)

 154 364  –  154 364  161 283  –  161 283

009 73Ma09 Működéssel kapcsolatos 
ráfordítások

106 456  – 106 456  95 455  –  95 455
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

010 73Ma091 anyagjellegű ráfordítások  41 043  –  41 043  37 680  –  37 680

011 73Ma0911 anyagköltség  1 140  –  1 140  963  –  963

012 73Ma0912 igénybe vett szolgáltatások  9 749  –  9 749  7 162  –  7 162

013 73Ma09121 adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatokat 
ellátó szervezetnek fizetett díj 
(számla alapján)

 –  –  –  –  –  –

014 73Ma09122 tagszervezéssel kapcsolatos 
ügynöki díj (számla alapján)

 –  –  –  –  –  –

015 73Ma09123 könyvvizsgálat díja (számla 
alapján)

 1 841  –  1 841  1 969  –  1 969

016 73Ma09124 aktuáriusi díj (számla alapján)  –  –  –  –  –  –

017 73Ma09125 szaktanácsadás díja (számla 
alapján)

 7 442  –  7 442  4 318  –  4 318

018 73Ma09126 Marketing-, hirdetés-, 
propaganda- és reklámköltség

 466  –  466  875  –  875

019 73Ma0913 egyéb anyagjellegű 
ráfordítások

 30 154  –  30 154  29 555  –  29 555

020 73Ma092 személyi jellegű ráfordítások  39 751  –  39 751  43 005  –  43 005

021 73Ma0921 bérköltség  30 811  –  30 811  33 479  –  33 479

022 73Ma09211 állományba tartozó pénztári 
alkalmazottak munkabére

 30 811  –  30 811  33 479  –  33 479

023 73Ma09212 állományba nem tartozók 
munkadíja

 –  –  –  –  –  –

024 73Ma092121 aktuáriusi díj (megbízási díj)  –  –  –  –  –  –

025 73Ma092122 szaktanácsadás díja 
(megbízási díj)

 –  –  –  –  –  –

026 73Ma092123 tagszervezéssel kapcsolatos 
ügynöki díj (megbízási díj)

 –  –  –  –  –  –

027 73Ma092124 Pénztári tisztségviselők 
tiszteletdíja

 –  –  –  –  –  –

028 73Ma092125 egyéb, állományba nem 
tartozók munkadíja

 –  –  –  –  –  –

029 73Ma0922 személyi jellegű egyéb 
kifizetések

 3 353  –  3 353  3 705  –  3 705

030 73Ma0923 bérjárulékok  5 587  –  5 587  5 821  –  5 821

031 73Ma093 Értékcsökkenési leírás  4 000  –  4 000  2 213  –  2 213

032 73Ma094 Működéssel kapcsolatos 
egyéb ráfordítások

 21 662  –  21 662  12 557  –  12 557

033 73Ma0941 Felügyelettel kapcsolatos 
ráfordítások

 14 302  –  14 302  12 406  –  12 406

034 73Ma0942 garancia alappal kapcsolatos 
ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

035 73Ma0943 Működési céltartalékképzés 
jövőbeni kötelezettségre

 –  –  –  –  –  –

036 73Ma0944 egyéb ráfordítások  7 360  –  7 360  151  –  151
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

037 73Ma10 szokásos működési 
tevékenység eredménye 
(73Ma08–73Ma09) (+/–)

 47 908  –  47 908  65 828  –  65 828

038 73Ma11 Nem befektetési célú 
tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések értékvesztése, 
visszaírása (+/–)

 –  –  –  –  –  –

039 73Ma12 kapott kamatok, kamat jellegű 
bevételek

 819  –  819  1 140  –  1 140

040 73Ma121 tartósan adott kölcsönök, 
lakáscélú kölcsönök után 
kapott kamat

 –  –  –  –  –  –

041 73Ma122 Pénzügyileg realizált kamat, 
kamatjellegű bevétel

 819  –  819  1 140  –  1 140

042 73Ma123 Hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (–)

 –  –  –  –  –  –

043 73Ma13 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

 114  –  114  56  –  56

044 73Ma14 befektetési jegyek realizált 
hozama

 –  –  –  –  –  –

045 73Ma15 kapott osztalékok és 
részesedések

 –  –  –  –  –  –

046 73Ma16 Pénzügyi műveletek egyéb 
realizált bevételei

 –  –  –  –  –  –

047 73Ma17 Értékelési különbözetben 
elszámolt várható hozam

 2  –  2  109  –  109

048 73Ma171 időarányosan járó kamat  95  –  95  202  –  202

049 73Ma172 Járó osztalék  –  –  –  –  –  –

050 73Ma173 Devizaárfolyam-változásból 
adódó értékkülönbözet

 –  –  –  –  –  –

051 73Ma1731 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

 –  –  –  –  –  –

052 73Ma1732 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

 –  –  –  –  –  –

053 73Ma174 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

–93  – –93 –93  – –93

054 73Ma1741 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

–93  – –93  11  –  11

055 73Ma1742 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség (–)

 –  –  –  104  –  104

056 73Ma18 befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

 –  –  –  –  –  –
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

057 73Ma19 befektetési tevékenység 
bevételei összesen 
(=73Ma12+ .+73Ma18)

 935  –  935  1 305  –  1 305

058 73Ma20 Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

059 73Ma21 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

 324  –  324  100  –  100

060 73Ma22 befektetési jegyek realizált 
vesztesége

 –  –  –  –  –  –

061 73Ma23 Értékelési különbözetből 
képzett működési céltartalék

 2  –  2  109  –  109

062 73Ma231 időarányosan járó kamat  95  –  95  202  –  202

063 73Ma232 Járó osztalék  –  –  –  –  –  –

064 73Ma233 Devizaárfolyam különbözet  –  –  –  –  –  –

065 73Ma234 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

–93  – –93 –93  – –93

066 73Ma24 Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordítása

 –  –  –  –  –  –

067 73Ma25 befektetési célú ingatlanokkal 
kapcsolatos ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

068 73Ma26 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

 252  –  252 301  –  301

069 73Ma261 vagyonkezelői díjak  47  –  47  72  –  72

070 73Ma262 letétkezelői díjak  7  –  7  11  –  11

071 73Ma263 befektetési tevékenységgel 
kapcsoslatos különböző egyéb 
ráfordítások

 198  –  198  218  –  218

072 73Ma27 befektetési tevékenység 
ráfordításai összesen 
(=73Ma20+ .+73Ma26)

 578  –  578  510  –  510

073 73Ma28 befektetési tevékenység 
eredménye (=73Ma19–
73Ma27) (+/–)

 357  –  357  795  –  795

074 73Ma29 rendkívüli bevételek

075 73Ma30 rendkívüli ráfordítások

076 73Ma31 rendkívüli eredmény 
(=73Ma29–73Ma30) (+/–)

077 73Ma32 Működés mérleg  
szerinti eredménye  
(=73Ma10+73Ma11+ 
73Ma30+73Ma31) (+/–)

 48 265  –  48 265  66 623  –  66 623
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73MB
Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73Mb01 tagok által fizetett tagdíj 154 981  – 154 981 166 281  – 166 281

002 73Mb02 Meg nem fizetett tagdíjak 
miatti tartalékképzés (–)

 –  –  –  –  –  –

003 73Mb03 Utólag befolyt tagdíjak  –  –  –  –  –  –

004 73Mb04 tagdíjbevételek összesen 
(1–2+3)

154 981  – 154 981 166 281  – 166 281

005 73Mb05 szolgáltatási célú egyéb 
bevételek

 –  –  –  –  –  –

006 73Mb06 egyéni számlán jóváírt 
szolgáltatási célú bevételek 
összesen (4+5)

154 981  – 154 981 166 281  – 166 281

007 73Mb07 egyéni számlán elszámolt 
szolgáltatási célú egyéb 
ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

008 73Mb08 kapott kamatok, kamat jellegű 
bevételek

659 196  – 659 196 602 300  – 602 300

009 73Mb081 Pénzügyileg realizált kamat, 
kamatjellegű bevétel

823 226  – 823 226 835 547  – 835 547

010 73Mb082 Hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (–)

164 030  – 164 030 233 247  – 233 247

011 73Mb09 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

700 468  – 700 468 861 376 – 861 376

012 73Mb10 befektetési jegyek realizált 
hozama

213 052  – 213 052 586 308  – 586 308

013 73Mb11 kapott osztalékok és 
részesedések

231 915  – 231 915 372 568  – 372 568

014 73Mb12 Pénzügyi műveletek egyéb 
realizált bevételei

331 512  – 331 512 352 712  – 352 712

015 73Mb13 Értékelési különbözetben 
elszámolt várható hozam

–61 878  – –61 878 212 649  – 212 649

016 73Mb131 időarányosan járó kamat –64 970  – –64 970  71 420  –  71 420

017 73Mb132 Járó osztalék –1 390  – –1 390 –303  – –303

018 73Mb133 Devizaárfolyam-változásból 
adódó értékkülönbözet

108 474  – 108 474  51 714  –  51 714

019 73Mb1331 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

122 375  – 122 375  38 460  –  38 460

020 73Mb1332 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

 13 901  –  13 901 –13 254  – –13 254

021 73Mb134 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

–103 992  – –103 992  89 818  –  89 818



6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 927

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

022 73Mb1341 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

 285 751  –  285 751  1 593 638  –  1 593 638

023 73Mb1342 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

 389 743  –  389 743  1 503 820  –  1 503 820

024 73Mb14 befektetési célú ingatlanok 
hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

 –  –  –  –  –  –

025 73Mb15 befektetési tevékenység 
bevételei összesen (10+...+16)

 2 074 265  –  2 074 265  2 987 913  –  2 987 913

026 73Mb151 egyéni számlákat megillető 
hozambevételek

 2 074 265  –  2 074 265  2 987 913  –  2 987 913

027 73Mb1511 egyéni számlákat megillető 
realizált hozam

 2 136 143  –  2 136 143  2 775 264  –  2 775 264

028 73Mb1512 egyéni számlákat megillető 
értékelési különbözet

–61 878  – –61 878  212 649  –  212 649

029 73Mb152 szolgáltatási tartalékot 
megillető hozambevételek

 –  –  –  –  –  –

030 73Mb1521 szolgáltatási tartalékot 
megillető realizált hozam

 –  –  –  –  –  –

031 73Mb1522 szolgáltatási tartalékot 
megillető értékelési 
különbözet

 –  –  –  –  –  –

032 73Mb16 Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

033 73Mb17 tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

 219 272  –  219 272  797 651  –  797 651

034 73Mb18 befektetési jegyek realizált 
vesztesége

 48 183  –  48 183  –  –  –

035 73Mb19 Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordítása

 24 931  –  24 931  11 543  –  11 543

036 73Mb20 befektetési célú ingatlanokkal 
kapcsolatos ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

037 73Mb21 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

 40 935  –  40 935  44 027  –  44 027

038 73Mb211 vagyonkezelői díjak  20 060  –  20 060  21 950  –  21 950

039 73Mb212 letétkezelői díjak  11 586  –  11 586  12 904  –  12 904

040 73Mb213 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos különböző egyéb 
ráfordítások

 9 289  –  9 289  9 173  –  9 173

041 73Mb22 befektetési tevékenység 
ráfordításai összesen 
(16+...+21)

 333 321  –  333 321  853 221  –  853 221



928 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

042 73Mb221 egyéni számlákat terhelő 
befektetéssel kapcsolatos 
ráfordítások

 333 321  –  333 321  853 221  –  853 221

043 73Mb222 szolgáltatási tartalékot terhelő 
befektetéssel kapcsolatos 
ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

044 73Mb23 befektetési tevékenység 
eredménye (15–22) (+/–)

 1 740 944  –  1 740 944  2 134 692  –  2 134 692

045 73Mb231 egyéni számlákon jóváírható 
nettó hozam

 1 802 822  –  1 802 822  1 922 043  –  1 922 043

046 73Mb232 egyéni számlákon jóváírható 
értékelési különbözet

–61 878  – –61 878  212 649  –  212 649

047 73Mb233 szolgáltatási tartalékba 
helyezhető nettó hozam

 –  –  –  –  –  –

048 73Mb234 szolgáltatási tartalékba 
helyezhető értékelési 
különbözet

 –  –  –  –  –  –

049 73Mb24 Fedezeti céltartalék képzés 
(6–7+/–23) (–)

 1 895 925  –  1 895 925  2 300 973  –  2 300 973

050 73Mb241 egyéni számlákon 
a szolgáltatási célú 
bevételek és ráfordítások 
különbözetének összegében

 154 981  –  154 981  166 281  –  166 281

051 73Mb242 egyéni számlákon jóváírt nettó 
hozamból

 1 802 822  –  1 802 822  1 922 043  –  1 922 043

052 73Mb243 egyéni számlákon jóváírt 
értékelési különbözet

–61 878  – –61 878  212 649  –  212 649

053 73Mb2431 időarányosan járó kamat –64 970  – –64 970  71 420  –  71 420

054 73Mb2432 Járó osztalék –1 390  – –1 390 –303  – –303

055 73Mb2433 Devizaárfolyam 
különbözetekből

 108 474  –  108 474  51 714  –  51 714

056 73Mb2434 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözetből

–103 992  – –103 992  89 818  –  89 818

057 73Mb244 szolgáltatási tartalékon jóváírt 
nettó hozamból

 –  –  –  –  –  –

058 73Mb245 szolgáltatási tartalékon jóváírt 
értékelési különbözetből

 –  –  –  –  –  –

059 73Mb2451 időarányosan járó kamat  –  –  –  –  –  –

060 73Mb2452 Járó osztalék  –  –  –  –  –  –

061 73Mb2453 Devizaárfolyam különbözetből  –  –  –  –  –  –

062 73Mb2454 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

 –  –  –  –  –  –



6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 929

73MCA
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MCa01 tagok által fizetett tagdíj  –  –  –  73  –  73

002 73MCa02 Meg nem fizetett tagdíjak 
miatti tartalékképzés (–)

 –  –  –  –  –  –

003 73MCa03 Utólag befolyt tagdíjak  –  –  –  –  –  –

004 73MCa04 tagdíjbevételek összesen 
(1–2+3)

 –  –  –  73  –  73

005 73MCa05 likviditási és kockázati célú 
egyéb bevételek

 –  –  –  –  –  –

006 73MCa06 likviditási és kockázati célú 
egyéb ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

007 73MCa07 kapott (járó) kamatok, kamat 
jellegű bevételek

 38  –  38  100  –  100

008 73MCa071 Pénzügyileg realizált kamat, 
kamat jellegű bevétel

 38  –  38  100  –  100

009 73MCa072 Hit.viszonyt megtestesítő 
kamatozó ép vétel. lévő kamat 
(–)

 –  –  –  –  –  –

010 73MCa08 tul. rész. Jel. befekt. és hit. 
Megtest. Ép. Nyer. kül. (árf.
nyer.) (+)

 –  –  –  –  –  –

011 73MCa09 befektetési jegyek realizált 
hozama

 –  –  –  –  –  –

012 73MCa10 kapott osztalékok és 
részesedések

 –  –  –  –  –  –

013 73MCa11 Pénzügyi műveletek egyéb 
bevételei

 –  –  –  –  –  –

014 73MCa12 Értékelési különbözetben 
elszámolt várható hozam

 –  –  –  –  –  –

015 73MCa121 időarányosan járó kamat  –  –  –  –  –  –

016 73MCa122 Járó osztalék  –  –  –  –  –  –

017 73MCa123 Devizaárfolyam-változásból 
adódó értékkülönbözet

 –  –  –  –  –  –

018 73MCa1231 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

 –  –  –  –  –  –

019 73MCa1232 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

 –  –  –  –  –  –

020 73MCa124 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet

 –  –  –  –  –  –

021 73MCa1241 Nyereségjellegű különbözet 
(árfolyamnyereség)

 –  –  –  –  –  –

022 73MCa1242 veszteségjellegű különbözet 
(árfolyamveszteség) (–)

 –  –  –  –  –  –

023 73MCa13 befekt. célú ingatlanok haszn., 
eladásából származó bev.

 –  –  –  –  –  –



930 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

024 73MCa14 befektetési tevékenység 
bevételei összesen (7+...+13)

 38  –  38  100  –  100

025 73MCa141 likv.és kock.célú pénzeszk. 
befekt. kapcs. bevételek

 –  –  –  1  –  1

026 73MCa142 azonosítatlan (függő) 
befizetések befekt. kapcs. 
bevételek

 38  –  38  99  –  99

027 73MCa15 Fizetendő kamatok és 
kamatjellegű ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

028 73MCa16 tul. rész. Jel. befekt. és hit. M. 
Ép. veszt.jellegű kül. (árf.veszt.)

 –  –  –  –  –  –

029 73MCa17 befektetési jegyek realizált 
vesztesége

 –  –  –  –  –  –

030 73MCa18 Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordítása

 –  –  –  –  –  –

031 73MCa19 befektetési célú ingatlanokkal 
kapcsolatos ráfordítások

 –  –  –  –  –  –

032 73MCa20 befektetési tevékenységgel 
kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

 83  –  83  89  –  89

033 73MCa201 vagyonkezelői díjak  4  –  4  6  –  6

034 73MCa202 letétkezelői díjak  –  –  –  –  –  –

035 73MCa203 befektetési tev. kapcs. kül. 
egyéb ráf.

 79  –  79  83  –  83

036 73MCa21 befektetési tevékenység 
ráfordításai összesen 
(15+...+20)

 83  –  83  89  –  89

037 73MCa211 likv. és kock.célú pénz.bef. 
kapcs. ráfordítások

 79  –  79  83  –  83

038 73MCa212 azonosítatlan (függő) befiz. 
bef. kapcs. ráfordítások

 4  –  4  6  –  6

039 73MCa22 befektetési tevékenység 
eredménye (16–23) (+/–)

–45  – –45  11  –  11

040 73MCa23 likviditási és kockázati 
céltartalék képzés (6+7–8+24) 
(–)

–45  – –45  84  –  84

041 73MCa231 Demográfiai kockázatokra  –  –  –  –  –  –

042 73MCa232 saját tevékenységi 
kockázatokra

 –  –  –  –  –  –

043 73MCa233 azonosítatlan (függő) 
befizetések hozama

 34  –  34  93  –  93

044 73MCa234 egyéb kockázatokra –79  – –79 –9  – –9

045 73MCa235 Értékelési kül.ből képzett likv. 
céltartalék

 –  –  –  –  –  –

046 73MCa2351 időarányosan járó kamat  –  –  –  –  –  –

047 73MCa2352 Járó osztalék  –  –  –  –  –  –



6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 931

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

048 73MCa2353 Devizaárfolyam különbözetek  –  –  –  –  –  –

049 73MCa2354 egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözetek

 –  –  –  –  –  –



932 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 

73MME
Mérleg – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

001 73MMe1 eszközök (aktívák) összesen 42 909 613 0 42 909 613 44 346 763 0 44 346 763 

002 73MMe11 befektetett eszközök 39 241 502 0 39 241 502 40 298 898 0 40 298 898 

003 73MMe111 i. immateriális javak 1 487 0 1 487 2 738 0 2 738 

004 73MMe1111 1. vagyoni értékű jogok 0 0 0 663 0 663 

005 73MMe1112 2. szellemi termékek 1 487 0 1 487 2 075 0 2 075 

006 73MMe1113 3. immateriális javakra adott 
előlegek

0 0 0 0 0 0 

007 73MMe1114 4. immateriális javak 
értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0 

008 73MMe112 ii. tárgyi eszközök 646 0 646 2 159 0 2 159 

009 73MMe1121 1. Működtetett ingatlanok és 
a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok

0 0 0 0 0 0 

010 73MMe1122 2. tartós befektetési célú 
ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok

0 0 0 0 0 0 

011 73MMe1123 3. gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek

646 0 646 2 159 0 2 159 

012 73MMe1124 4. beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0 

013 73MMe1125 5. beruházásokra adott 
előlegek

0 0 0 0 0 0 

014 73MMe1126 6. tárgyi eszközök értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0 

015 73MMe1127 7. tárgyi eszközök 
értékhelyesbítése

0 0 0 0 0 0 

016 73MMe113 iii. befektetett pénzügyi 
eszközök

39 239 369 0 39 239 369 40 294 001 0 40 294 001 

017 73MMe1131 1. egyéb tartós részesedések 7 614 100 0 7 614 100 5 810 810 0 5 810 810 

018 73MMe1132 2. tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 0 

019 73MMe1133 3. egyéb tartósan adott 
kölcsön

0 0 0 0 0 0 

020 73MMe1134 4. tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok

26 146 775 0 26 146 775 28 771 069 0 28 771 069 

021 73MMe11341 4.1. kötvények 1 410 160 0 1 410 160 1 104 372 0 1 104 372 

022 73MMe11342 4.2. állampapírok 19 689 547 0 19 689 547 22 957 424 0 22 957 424 

023 73MMe11343 4.3. befektetési jegyek 4 783 950 0 4 783 950 4 081 394 0 4 081 394 

024 73MMe11344 4.4. Jelzáloglevél 263 118 0 263 118 627 879 0 627 879 

025 73MMe11345 4.5. egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0 

026 73MMe1135 5. befektetett pénzügyi 
eszközök értékelési 
különbözete

5 478 494 0 5 478 494 5 712 122 0 5 712 122 

027 73MMe12 Forgóeszközök 3 667 729 0 3 667 729 4 047 865 0 4 047 865 

028 73MMe121 i. készletek 0 0 0 0 0 0 

029 73MMe1211 1. anyagok 0 0 0 0 0 0 



6. szám PÉNzÜgyi közlöNy 933

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

c d e f g h z

030 73MMe1212 2. áruk 0 0 0 0 0 0 

031 73MMe1213 3. készletekre adott előlegek 0 0 0 0 0 0 

032 73MMe1214 4. áruk értékelési különbözete 0 0 0 0 0 0 

033 73MMe122 ii. követelések 89 052 0 89 052 58 409 0 58 409 

034 73MMe1221 1. tagdíjkövetelések 0 0 0 0 0 0 

035 73MMe1222 2. követelések áruszállításból 
és szolgáltatásból (vevők)

1 202 0 1 202 1 307 0 1 307 

036 73MMe1223 3. követelések egyéb 
részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

0 0 0 0 0 0 

037 73MMe1224 4. Értékpapír kölcsönadásából 
származó követelés

0 0 0 0 0 0 

038 73MMe1225 5. egyéb követelések 87 850 0 87 850 57 102 0 57 102 

039 73MMe1226 6. Értékpapír kölcsönadásából 
származó követelés értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0 

040 73MMe123 iii. Értékpapírok 3 188 961 0 3 188 961 2 769 645 0 2 769 645 

041 73MMe1231 1. egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0 

042 73MMe1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok

3 167 035 0 3 167 035 2 775 914 0 2 775 914 

043 73MMe12321 2.1. kötvények 349 545 0 349 545 1 511 008 0 1 511 008 

044 73MMe12322 2.2. kincstárjegyek és más 
állampapírok

2 666 997 0 2 666 997 1 264 906 0 1 264 906 

045 73MMe12323 2.3. befektetési jegyek 0 0 0 0 0 0 

046 73MMe12324 2.4. Jelzáloglevél 150 493 0 150 493 0 0 0 

047 73MMe12325 2.5. egyéb értékpapírok 0 0 0 0 0 0 

048 73MMe1233 3. Értékpapírok értékelési 
különbözete

21 926 0 21 926 –6 269 0 –6 269 

049 73MMe1234 4. Határidős ügyletek 
értékelési különbözete

0 0 0 0 0 0 

050 73MMe124 iv. Pénzeszközök 389 716 0 389 716 1 219 811 0 1 219 811 

051 73MMe1241 1. Pénztárak 99 0 99 45 0 45 

052 73MMe1242 2. Pénztári elszámolási 
betétszámla

0 0 0 0 0 0 

053 73MMe1243 3. elkülönített betétszámla 255 841 0 255 841 971 801 0 971 801 

054 73MMe1244 4. rövid lejáratú bankbetétek 0 0 0 0 0 0 

055 73MMe1245 5. Devizaszámla 133 517 0 133 517 240 381 0 240 381 

056 73MMe1246 6. Pénzeszközök értékelési 
különbözete

259 0 259 7 584 0 7 584 

057 73MMe13 aktív időbeli elhatárolások 382 0 382 0 0 0 

058 73MMe131 1. bevételek aktív időbeli 
elhatárolása

0 0 0 0 0 0 

059 73MMe132 2. költségek és ráfordítások 
időbeli elhatárolása

382 0 382 0 0 0 



934 PÉNzÜgyi közlöNy 6. szám 

73MMF
Mérleg – Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

001 73MMF1 Források (PasszÍvák) 
összeseN

42 909 613 0 42 909 613 44 346 763 0 44 346 763 

002 73MMF11 saját tőke 84 711 0 84 711 151 334 0 151 334 

003 73MMF111 i. induló tőke 0 0 0 0 0 0 

004 73MMF1111 1. Működés fedezetének 
induló tőkéje

0 0 0 0 0 0 

005 73MMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás 
fedezetének induló tőkéje

0 0 0 0 0 0 

006 73MMF1113 3. likviditási és kockázati 
célú induló tőke

0 0 0 0 0 0 

007 73MMF112 ii. be nem fizetett alapítói 
támogatások (–)

0 0 0 0 0 0 

008 73MMF113 iii. tartalék tőke 36 446 0 36 446 84 711 0 84 711 

009 73MMF114 iv. Működés mérleg szerinti 
erdedménye

48 265 0 48 265 66 623 0 66 623 

010 73MMF115 v. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0 

011 73MMF12 Céltartalékok 42 691 845 0 42 691 845 44 061 919 0 44 061 919 

012 73MMF121 i. Működési céltartalék 313 0 313 422 0 422 

013 73MMF1211 1. Jövőbeni 
kötelezettségekre képzett 
céltartalék

0 0 0 0 0 0 

014 73MMF1212 2. Működési portfólió 
értékelési különbözetéből 
képzett céltartalék

313 0 313 422 0 422 

015 73MMF12121 2.1. időarányosan járó 
kamat (+)

110 0 110 312 0 312 

016 73MMF12122 2.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0 

017 73MMF12123 2.3. Devizaárfolyam-változás 
(+/–)

0 0 0 0 0 0 

018 73MMF12124 2.4. egyéb piaci értékítéletből 
adódó értékkülönbözet (+/–)

203 0 203 110 0 110 

019 73MMF122 ii. Fedezeti céltartalék 42 691 404 0 42 691 404 44 061 351 0 44 061 351 

020 73MMF1221 1. egyéni számlákon 42 691 404 0 42 691 404 44 061 351 0 44 061 351 

021 73MMF12211 1.1. egyéni számlákon 
jóváírt szolgáltatási célú 
bevételekből képzett 
céltartalék

16 721 918 0 16 721 918 16 587 436 0 16 587 436 

022 73MMF12212 1.2. egyéni számlákon jóváírt 
realizált és nem realizált 
hozambevételekből képzett 
céltartalék

25 969 486 0 25 969 486 27 473 915 0 27 473 915 

023 73MMF122121 1.2.1. egyéni számlákon 
jóváírt realizált hozam

20 469 120 0 20 469 120 21 760 899 0 21 760 899 
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

024 73MMF122122 1.2.2. egyéni számlákon 
jóváírt értékelési különbözet

5 500 366 0 5 500 366 5 713 016 0 5 713 016 

025 73MMF1221221 ebből: 1.2.2.1. időarányosan 
járó kamat (+)

108 464 0 108 464 179 885 0 179 885 

026 73MMF1221222 1.2.2.2. Járó osztalék (+) 10 023 0 10 023 9 719 0 9 719 

027 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

1 138 610 0 1 138 610 1 190 324 0 1 190 324 

028 73MMF1221224 1.2.2.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/–)

4 243 269 0 4 243 269 4 333 088 0 4 333 088 

029 73MMF1222 2. szolgáltatási tartalékon 0 0 0 0 0 0 

030 73MMF12221 2.1. szolgáltatási tartalékon 
kimutatott fedezeti 
céltartalék

0 0 0 0 0 0 

031 73MMF12222 2.2. szolgáltatási 
tartalékon jóváírt realizált 
hozambevételek

0 0 0 0 0 0 

032 73MMF12223 2.3. szolgáltatási tartalékon 
jóváírt értékelési különbözet

0 0 0 0 0 0 

033 73MMF122231 2.3.1. időarányosan járó 
kamat (+)

0 0 0 0 0 0 

034 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0 

035 73MMF122233 2.3.3. Devizaárfolyam-
változás (+/–)

0 0 0 0 0 0 

036 73MMF122234 2.3.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0 

037 73MMF123 iii. likviditási és kockázati 
céltartalék

128 0 128 146 0 146 

038 73MMF1231 1. likviditási és kockázati 
célra

118 0 118 108 0 108 

039 73MMF12311 1.1. Demográfiai 
kockázatokra

0 0 0 0 0 0 

040 73MMF12312 2.1. saját tevékenységi 
kockázatokra

0 0 0 0 0 0 

041 73MMF12313 3.1. egyéb kockázatokra 118 0 118 108 0 108 

042 73MMF1232 2. azonosítatlan (függő) 
befizetések hozamára

10 0 10 38 0 38 

043 73MMF1233 3. likviditási és kockázati 
portfólió értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0 

044 73MMF12331 3.1. időarányosan járó kamat 
(+)

0 0 0 0 0 0 

045 73MMF12332 3.2. Járó osztalék (+) 0 0 0 0 0 0 

046 73MMF12333 3.3. Devizaárfolyam-változás 
(+/–)

0 0 0 0 0 0 
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz. Sorkód Megnevezés

Előző évi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Előző évi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Tárgyévi 

beszámoló 

záró adatai

Megállapított 

eltérések 

(+/–)

Tárgyévi 

felülvizsgált 

beszámoló 

záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7

k l m n o p z

047 73MMF12334 3.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/–)

0 0 0 0 0 0 

048 73MMF1234 4. azonosítatlan (függő) 
portfólió értékelési 
különbözete

0 0 0 0 0 0 

049 73MMF12341 4.1. időarányosan járó kamat 0 0 0 0 0 0 

050 73MMF12342 4.2. Járó osztalék 0 0 0 0 0 0 

051 73MMF12343 4.3. Devizaárfolyam-változás 0 0 0 0 0 0 

052 73MMF12344 4.4. egyéb piaci 
értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

0 0 0 0 0 0 

053 73MMF124 iv. Meg nem fizetett tagdíjak 
céltartaléka

0 0 0 0 0 0 

054 73MMF1241 1. Működési célú tagdíjak 
tartaléka

0 0 0 0 0 0 

055 73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak 
tartaléka

0 0 0 0 0 0 

056 73MMF1243 3. likviditási és kockázati 
célú tagdíjak tartaléka

0 0 0 0 0 0 

057 73MMF13 kötelezettségek 127 326 0 127 326 127 206 0 127 206 

058 73MMF131 i. Hosszú lejáratú 
kötelezettségek

0 0 0 0 0 0 

059 73MMF132 ii. rövid lejáratú 
kötelezettségek

127 326 0 127 326 127 206 0 127 206 

060 73MMF1321 1. tagokkal szembeni 
kötelezettségek

31 462 0 31 462 63 124 0 63 124 

061 73MMF1322 2. kötelezettség 
áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

139 0 139 0 0 0 

062 73MMF1323 3. rövid lejáratú hitelek és 
kölcsönök

0 0 0 0 0 0 

063 73MMF1324 4. egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek

88 462 0 88 462 57 720 0 57 720 

064 73MMF1325 5. egyéb azonosítatlan 
(függő) befizetések

7 263 0 7 263 6 362 0 6 362 

065 73MMF13251 5.1. Munkáltatóhoz 
rendelhető függő 
befizetések

7 263 0 7 263 6 362 0 6 362 

066 73MMF13252 5.2. Munkáltatóhoz és 
taghoz nem rendelhető 
függő befizetések

0 0 0 0 0 0 

067 73MMF14 Passzív időbeli elhatárolások 5 731 0 5 731 6 304 0 6 304 

068 73MMF141 1. bevételek passzív időbeli 
elhatárolása

0 0 0 0 0 0 

069 73MMF142 2. költségek és ráfordítások 
időbeli elhatárolása

5 731 0 5 731 6 304 0 6 304 

070 73MMF143 3. Halasztott bevételek 0 0 0 0 0 0 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Szövetség Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elé terjesztett éves pénztári beszámolóról
A Szövetség Nyugdíjpénztár tagjainak 

Vélemény 
elvégeztük a szövetség Nyugdíjpénztár (a „Nyugdíjpénztár”) 2021. évi éves pénztári beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves 
pénztári beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
44 346 763 ezer Ft, a céltartalékok értéke 44 061 919 ezer Ft, a működés mérleg szerinti eredménye 66 623 ezer Ft (nyereség), és 
az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és 
az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
véleményünk szerint a  mellékelt éves pénztári beszámoló megbízható és valós képet ad a  Nyugdíjpénztár 2021. 
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 
helyzetéről a  Magyarországon hatályos, a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a  továbbiakban: „számviteli törvény”) 
és a 222/2000. (Xii. 19.) a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja
könyvvizsgálatunkat a  Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban és a  könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. ezen standardok értelmében fennálló 
felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves pénztári beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza. 
Függetlenek vagyunk a Pénztártól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar könyvvizsgálói kamara 
„a  könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a  fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az  ezekben 
nem rendezett kérdések tekintetében a könyvvizsgálók Nemzetközi etikai standardok testülete által kiadott „Nemzetközi etikai 
kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvben (az iesba 
kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. 

A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság 
véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a  figyelmet a  kiegészítő melléklet 2.5. pontjára, ahol a  magánnyugdíjpénztárak 
működésével kapcsolatos jogszabályváltozás Nyugdíjpénztár szerinti értelmezése, az értelmezéssel kapcsolatos bizonytalanság, 
valamint a  jogszabályváltozásnak a Nyugdíjpénztár további működésére gyakorolt hatása került bemutatásra. a  jogszabályban 
a tagdíjfizető tagok mértékére vonatkozó előírás teljesítése a tagok jövőbeli tagdíjfizetési hajlandóságától függ. ezek a körülmények 
olyan lényeges bizonytalanság fennállását jelzik, amely jelentős kétséget vethet fel a Nyugdíjpénztárnak a vállalkozás folytatására 
vonatkozó képességével kapcsolatban.
véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet továbbá az éves pénztári beszámoló kiegészítő mellékletének „Fordulónap 
utáni események” c. pontjára, melyben bemutatásra kerül a  Pénztár elszámolóegységének alakulása a  fordulónapot követően; 
illetve az ukrán–orosz konfliktusnak a vállalkozás folytatás elvére gyakorolt hatása.
véleményünk nincs minősítve ennek a két kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés
az  egyéb információk a  szövetség Nyugdíjpénztár 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. a  vezetés felelős az  üzleti jelentésnek 
a  számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. a  független 
könyvvizsgálói jelentésünk „vélemény” szakaszában az éves pénztári beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti 
jelentésre. 
az  éves pénztári beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a  mi felelősségünk az  üzleti jelentés átolvasása 
és ennek során annak mérlegelése, hogy az  üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az  éves pénztári beszámolónak vagy 
a  könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az  lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha 
az  elvégzett munkánk alapján arra a  következtetésre jutunk, hogy az  egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, 
kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. 
a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve 
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves pénztári beszámoló 
összhangjáról vélemény nyilvánítása. 
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véleményünk szerint a  szövetség Nyugdíjpénztár 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban 
van a  szövetség Nyugdíjpénztár 2021. évi éves pénztári beszámolójával és a  számviteli törvény és a  222/2000. (Xii. 19.) 
a  magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben 
foglalt vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a  Nyugdíjpénztár számára nem ír elő további követelményeket 
az  üzleti jelentésre, ezért ezzel kapcsolatban az  üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a  számviteli törvény 
156.  § (5) bekezdésének h) pontjában és a  222/2000. (Xii. 19.) a  magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben előírt véleményt. 
az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben 
nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves pénztári beszámolóért
a  vezetés felelős az  éves pénztári beszámolónak a  számviteli törvénnyel és a  222/2000. (Xii. 19.) a  magánnyugdíjpénztárak 
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban 
történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves pénztári 
beszámoló elkészítése. 
az éves pénztári beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Nyugdíjpénztárnak a vállalkozás folytatására 
való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint 
a  vezetés felel a  vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves pénztári beszámoló összeállításáért. a  vezetésnek a  vállalkozás 
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási 
tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 
az irányítással megbízott személyek felelősek a Nyugdíjpénztár pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló éves pénztári beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
a könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves pénztári beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, 
akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói 
jelentést bocsássunk ki. a kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati 
standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. a hibás állítások 
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az  a  várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves pénztári beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 
a Magyar Nemzeti könyvvizsgálati standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai 
szkepticizmust tartunk fenn. 
továbbá:
 –  azonosítjuk és felmérjük az  éves pénztári beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak 

a  kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az  ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint 
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a  véleményünk megalapozásához. a  csalásból eredő 
lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat 
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

 –  Megismerjük a  könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az  adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a  Nyugdíjpénztár 
belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

 –  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és 
kapcsolódó közzétételek észszerűségét. 

 –  következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a  vezetés részéről a  vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves 
pénztári beszámoló összeállítása, valamint a  megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e 
lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel 
a  Nyugdíjpénztár vállalkozás folytatására való képességét illetően. amennyiben azt a  következtetést vonjuk le, hogy 
lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves pénztári 
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a  közzétételek e  tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk 
kell véleményünket. következtetéseink a  független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Nyugdíjpénztár nem tudja 
a vállalkozást folytatni.
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 –  Értékeljük az éves pénztári beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben 
tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves pénztári beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és 
események valós bemutatása.

 –  az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét 
és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Nyugdíjpénztár által alkalmazott belső kontrollnak 
a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

budapest, 2022. május 24.

(A papíralapú könyvvizsgálói jelentés került fizikai aláírásra.)

Juhász Péter
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 007296
Focus audit kft.                    
1139 budapest, Petneházy utca 52. ii/238.
nyilvántartási szám: 004233
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Hirdetmények

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az  érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési 
megbízá sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi közlöny szerkesztősége
1051 bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.
Magyar közlöny lap- és könyvkiadó kft.
1085 budapest, somogyi béla utca 6. Fax: 318-6668.

az  egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülőúton jut el a  szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges 
késedelmet szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a  bélyegző (irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben 
közöljék, mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a  megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az  esetek 
többségében nem fedi a valós helyzetet.

sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a  hirdetésnek nem minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja 
megkezdett kéziratoldalanként nettó ára: 17 903 Ft, bruttó ára: 22 737 Ft. Hiányos információk esetén a hirdetmény nem 
jelentethető meg.

  (A szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző

a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-079473, adószám: 10452556-2-44, 
székhely: 2100 gödöllő, kenyérgyári út 1/e.) bejelentése

a  PeNta általános Építőipari korlátolt Felelősségű társaság termelési igazgatóság 64. sorszámú bélyegzője 
2022.  június 1-jén elveszett, 2022. június 1-jétől ezen bélyegző használata, valamint az  ezen bélyegzővel ellátott 
valamennyi irat érvénytelen.

a bélyegző adatai:

Penta általános Építőipari kft.
termelési igazgatóság
2100 gödöllő, kenyérgyári út 1/e.
otP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44 64.

kérjük, ha visszaélést tapasztal ezen bélyegzővel, a  PeNta általános Építőipari korlátolt Felelősségű társaságot 
azonnal szíveskedjen értesíteni.
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