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III. Kormányrendeletek

A Kormány 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek 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 veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021.  évi CXXX.  törvény veszélyhelyzet ideje 
alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet
a) 1. § a) pontjában a „2022. július 1.” szövegrészek helyébe a „2022. október 1.” szöveg,
b) 1. § b) pontjában a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” szöveg
lép.

2. §  A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „március, április, május és június” szövegrész helyébe a „március, április, május, június, 

július, augusztus és szeptember” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében a „2022. július 21.” szövegrész helyébe a „2022. október 21.” szöveg
lép.

3. §  A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében és 4.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében a  „2022. július 1.” szövegrész helyébe 

a „2022. október 1.” szöveg,
b) 2. § (1) és (3) bekezdésében a „május, június és július” szövegrész helyébe a „május, június, július, augusztus, 

szeptember és október” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „kilenc” szöveg,
d) 2. § (4) bekezdésében a „2022. július 31.” szövegrész helyébe a „2022. október 31.” szöveg,
e) 3. §-ában a „2022. július 1-je” szövegrész helyébe a „2022. október 1-je” szöveg,
f ) 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „április, május és június” szövegrész helyébe az „április, május, 

június, július, augusztus és szeptember” szöveg,
g) 7. §-ában a „33%-ának” szövegrész helyébe az „58%-ának” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 943
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A Kormány 214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) 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 fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe 
a „2022. december 31-ig” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

944 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 
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A Kormány 214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) 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 fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe 
a „2022. december 31-ig” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) 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 fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe 
a „2022. december 31-ig” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 945
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A Kormány 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje 
alatt a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
2021. évi CXXX. törvény)
a) 17. § b) pontjától eltérően a fizetési moratórium 2022. július 31. napjáig tart,
b) 17.  § c)  pontjától eltérően a  fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. július 31. napjáig 

meghosszabbodik.

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020.  évi CVII.  törvény 
(a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény)
a) 7.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  adósnak a  hitelezőhöz benyújtott kérelmére az  adósnak a  hitelező 

által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként 
módosul, hogy az  adós a  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 
2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,

b) 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig tart,
c) 7.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig 

meghosszabbodik,
d) 6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. §  A 2020. évi CVII. törvény
a) 12. § (1) bekezdésétől és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 

83. § d) pontjától eltérően a fizetési haladék 2022. december 31. napjáig tart,
b) 12.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  bérlő által lakott ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője a  fizetési 

haladék időtartama alatt a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem élhet a felmondás jogával.

4. § (1) Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja 
szerinti fizetési haladékot az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vette.

 (2) Az  adós a  2.  § a)  pontja szerinti kérelmet az  általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott formában és tartalommal, 2022. július 31-ig nyújtja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.

 (3) A  hitelező a  fizetési moratórium részletszabályairól az  e  rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül 
tájékoztatja az adóst.

5. § (1) Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  2.  § a)  pontja szerinti kérelem 
formáját és tartalmát rendeletben határozza meg.

 (2) Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  hitelező által alkalmazandó, 
a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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A Kormány 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje 
alatt a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
2021. évi CXXX. törvény)
a) 17. § b) pontjától eltérően a fizetési moratórium 2022. július 31. napjáig tart,
b) 17.  § c)  pontjától eltérően a  fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. július 31. napjáig 

meghosszabbodik.

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020.  évi CVII.  törvény 
(a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény)
a) 7.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  adósnak a  hitelezőhöz benyújtott kérelmére az  adósnak a  hitelező 

által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként 
módosul, hogy az  adós a  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 
2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot (a továbbiakban: fizetési moratórium) kap,

b) 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig tart,
c) 7.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig 

meghosszabbodik,
d) 6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. §  A 2020. évi CVII. törvény
a) 12. § (1) bekezdésétől és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 

83. § d) pontjától eltérően a fizetési haladék 2022. december 31. napjáig tart,
b) 12.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  bérlő által lakott ingatlan tulajdonosa vagy vagyonkezelője a  fizetési 

haladék időtartama alatt a bérleti díj meg nem fizetése miatt nem élhet a felmondás jogával.

4. § (1) Az adós a 2. § a) pontja szerinti kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja 
szerinti fizetési haladékot az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vette.

 (2) Az  adós a  2.  § a)  pontja szerinti kérelmet az  általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott formában és tartalommal, 2022. július 31-ig nyújtja be a hitelezőhöz, amely határidő jogvesztő.

 (3) A  hitelező a  fizetési moratórium részletszabályairól az  e  rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül 
tájékoztatja az adóst.

5. § (1) Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  2.  § a)  pontja szerinti kérelem 
formáját és tartalmát rendeletben határozza meg.

 (2) Felhatalmazást kap az  általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a  hitelező által alkalmazandó, 
a fizetési moratórium részletszabályairól szóló tájékoztatás tartalmát rendeletben határozza meg.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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7. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

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 12.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény eltérő alkalmazása

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 
ideje alatt a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvényt (a továbbiakban: Vet.) az  ezen alcímben foglalt 
eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 50. § (3) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra
a) lakossági fogyasztó,
b) a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény (a továbbiakban: 

2004.  évi XXXIV.  törvény) 3.  § (3)  bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) 
minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem 
nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó 

jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely 
fogyasztásig a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
áron, a  felett a  Vet. 141.  § (7) bekezdésétől és 145.  § (3) és (4)  bekezdésétől eltérően versenypiaci áron vételez  
villamos energiát.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti versenypiaci ár nem minősül a  Vet. szerinti hatósági árnak, azt és az  áralkalmazási 
feltételeket az  egyetemes szolgáltató e  rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül honlapján 
hirdetményi formában közzéteszi. A  versenypiaci árat az  egyetemes szolgáltató határozza meg. A  hirdetményben 
meghatározott mindenkori versenypiaci ár a  villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A  versenypiaci 
árnak a  villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén – a felek eltérő 
rendelkezése hiányában – a megváltozott versenypiaci ár az érvényes szerződés részévé válik.

 (3) A Vet. 50. § (4) bekezdése 2022. augusztus 1. napjától nem alkalmazható.
 (4) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely e rendelet 

hatálybalépésének napján nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát. Az a mikrovállalkozás, 
amely az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és a villamos energiáról szóló 2007. évi 
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A Kormány 219/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016.  (II.  10.) Korm. rendelet 19/A.  § (2)  bekezdésében a  „2022. június 30-áig” szövegrész helyébe 
a „2022. december 31-ig” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 220/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” vállalkozásrészének 
átruházásával megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 
24/A.  §-a alapján a  Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” 
(székhely: 1088  Budapest, Rákóczi út 1–3., Cg.: 01-10-041720, adószám: 10776999-2-44) hitelportfóliójának 
mint vállalkozásrésznek az  MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., Cg.:  01-10-040952, adószám: 
10011922-4-44) által történő megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

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

6. § (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/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A Kvtv. 27. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
1–8. címe esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése nem szükséges.”

 (2) Az R. a következő 8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A központi költségvetés fejezetrendjében az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően 
az L. Rezsivédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 23. Energiaügyi 
kiadások jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címre változik.
(3) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 11. Energiaellátók jövedelemadója alcím 
elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Energia ágazat befizetései 
címre változik.
(4) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 7. Bányajáradék alcím elnevezése és 
címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Bányajáradék címre változik.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet 
a 4. Légitársaságok hozzájárulása címmel egészül ki.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 4. Távközlési adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Távközlési adó címre változik.
(7) A  Kvtv. 4.  mellékletétől eltérően az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím 
előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
(8) Az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím előirányzat felhasználásáról 
a Kormány egyedi határozattal dönt.
8/B. § (1) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a központi költségvetés fejezetrendjében 
az LI. Honvédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet bevételi forrását az  (5)–(7) bekezdés szerinti központi kezelésű 
előirányzatokra beérkező bevételek képezik.
(3) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadásait a  (4) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok 
biztosítják.
(4) Az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésétől és a  Kvtv. 1.  mellékletétől eltérően a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap 
fejezet az  1. Légierő képességek fejlesztése címmel, a  2. Szárazföldi képességek fejlesztése címmel, a  3. Katonai 
infrastruktúra fejlesztése és működése címmel és a 4. Egyéb fejlesztési és működési kiadások címmel egészül ki.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 4. Pénzügyi szervezetek különadója 
alcím elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Pénzügyi szervezetek befizetései alcímre változik.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 5. Pénzügyi tranzakciós illeték alcím elnevezése 
és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
2. Pénzügyi tranzakciós illeték alcímre változik.
(7) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 6. Biztosítási adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Biztosítási adó 
alcímre változik.
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A Kormány 219/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016.  (II.  10.) Korm. rendelet 19/A.  § (2)  bekezdésében a  „2022. június 30-áig” szövegrész helyébe 
a „2022. december 31-ig” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 220/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete
a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” vállalkozásrészének 
átruházásával megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 
24/A.  §-a alapján a  Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” 
(székhely: 1088  Budapest, Rákóczi út 1–3., Cg.: 01-10-041720, adószám: 10776999-2-44) hitelportfóliójának 
mint vállalkozásrésznek az  MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., Cg.:  01-10-040952, adószám: 
10011922-4-44) által történő megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint 
egyes kormányrendeletek 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 5. és 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek 
elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  államháztartásról szóló 
2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.), valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit a 2. és 3. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az  irányító szerv vezetője a  Kormány irányítása alá tartozó fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési 
szerv (a továbbiakban e § alkalmazásában: költségvetési szerv) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő kormányzati struktúraváltozás miatt, a költségvetési 
szerv irányításában, felügyeletében bekövetkező változásból eredő alapítóokirat-módosítással összefüggő változás-
bejegyzési kérelmet – a  módosító okirathoz csatolt alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
változatával – legkésőbb 2022. július 31. napjáig nyújtja be a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár).

 (2) A  költségvetési szerv alapító okiratának (1)  bekezdés szerinti módosítása esetén a  módosító okirat korábbi 
időpontot is megállapíthat a  költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem eredményező módosítása 
napjaként, ebben az esetben a Kincstár a költségvetési szerv alapító okiratát érintő változást ezen időponttal jegyzi be 
a törzskönyvi nyilvántartásba.

 (3) A költségvetési szerv (2) bekezdés szerinti törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését megelőzően a költségvetési 
szerv által megkötött szerződés a költségvetési szerv alapító okirata (2) bekezdés szerinti módosításának törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzése hiányában nem minősül semmisnek.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti változás-bejegyzési kérelmet a Kincstár az Áht. 104. § (2) bekezdésében foglalt ügyintézési 
határidőn belül bírálja el.

3. § (1) Az  Áht. 15.  § (2) és (3)  bekezdésétől eltérően a  honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezetében 
a költségvetési szervek alcímet, a fejezeti kezelésű előirányzatok több címet is alkothatnak.

 (2) Az  Áht. 28.  §-ától eltérően a  honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezete tekintetében az  évi 
költségvetési kiadási előirányzatainak feladattervét – fejezetenkénti több cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím 
szerinti bontásban – a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott 
rendeletben állapítja meg.

 (3) A  központi költségvetés L. Rezsivédelmi Alap fejezet, és LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai az  Áht. 
28. §-a szerinti rendelet kiadása nélkül is felhasználhatóak.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, valamint a 6. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § 2022. július 15-én lép hatályba.
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5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

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

6. § (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/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A Kvtv. 27. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
1–8. címe esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése nem szükséges.”

 (2) Az R. a következő 8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A központi költségvetés fejezetrendjében az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően 
az L. Rezsivédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 23. Energiaügyi 
kiadások jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címre változik.
(3) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 11. Energiaellátók jövedelemadója alcím 
elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Energia ágazat befizetései 
címre változik.
(4) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 7. Bányajáradék alcím elnevezése és 
címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Bányajáradék címre változik.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet 
a 4. Légitársaságok hozzájárulása címmel egészül ki.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 4. Távközlési adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Távközlési adó címre változik.
(7) A  Kvtv. 4.  mellékletétől eltérően az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím 
előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
(8) Az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím előirányzat felhasználásáról 
a Kormány egyedi határozattal dönt.
8/B. § (1) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a központi költségvetés fejezetrendjében 
az LI. Honvédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet bevételi forrását az  (5)–(7) bekezdés szerinti központi kezelésű 
előirányzatokra beérkező bevételek képezik.
(3) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadásait a  (4) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok 
biztosítják.
(4) Az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésétől és a  Kvtv. 1.  mellékletétől eltérően a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap 
fejezet az  1. Légierő képességek fejlesztése címmel, a  2. Szárazföldi képességek fejlesztése címmel, a  3. Katonai 
infrastruktúra fejlesztése és működése címmel és a 4. Egyéb fejlesztési és működési kiadások címmel egészül ki.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 4. Pénzügyi szervezetek különadója 
alcím elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Pénzügyi szervezetek befizetései alcímre változik.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 5. Pénzügyi tranzakciós illeték alcím elnevezése 
és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
2. Pénzügyi tranzakciós illeték alcímre változik.
(7) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 6. Biztosítási adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Biztosítási adó 
alcímre változik.
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5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

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

6. § (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/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A Kvtv. 27. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
1–8. címe esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése nem szükséges.”

 (2) Az R. a következő 8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A központi költségvetés fejezetrendjében az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően 
az L. Rezsivédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 23. Energiaügyi 
kiadások jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címre változik.
(3) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 11. Energiaellátók jövedelemadója alcím 
elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Energia ágazat befizetései 
címre változik.
(4) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 7. Bányajáradék alcím elnevezése és 
címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Bányajáradék címre változik.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet 
a 4. Légitársaságok hozzájárulása címmel egészül ki.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 4. Távközlési adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Távközlési adó címre változik.
(7) A  Kvtv. 4.  mellékletétől eltérően az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím 
előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
(8) Az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím előirányzat felhasználásáról 
a Kormány egyedi határozattal dönt.
8/B. § (1) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a központi költségvetés fejezetrendjében 
az LI. Honvédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet bevételi forrását az  (5)–(7) bekezdés szerinti központi kezelésű 
előirányzatokra beérkező bevételek képezik.
(3) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadásait a  (4) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok 
biztosítják.
(4) Az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésétől és a  Kvtv. 1.  mellékletétől eltérően a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap 
fejezet az  1. Légierő képességek fejlesztése címmel, a  2. Szárazföldi képességek fejlesztése címmel, a  3. Katonai 
infrastruktúra fejlesztése és működése címmel és a 4. Egyéb fejlesztési és működési kiadások címmel egészül ki.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 4. Pénzügyi szervezetek különadója 
alcím elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Pénzügyi szervezetek befizetései alcímre változik.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 5. Pénzügyi tranzakciós illeték alcím elnevezése 
és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
2. Pénzügyi tranzakciós illeték alcímre változik.
(7) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 6. Biztosítási adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Biztosítási adó 
alcímre változik.
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8/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter az  LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai terhére 
átcsoportosíthat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címei javára az  államháztartásért felelős miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett.
(2) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. cím kötelezettségvállalásaira vonatkozó, az  Áht. 36.  § (1) és 
(2), valamint (4)–(4c)  bekezdése szerinti előírásokat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címen és  
a  LI. Honvédelmi Alap fejezetekben szereplő kiadási előirányzatok együttes összegének figyelembevételével kell 
alkalmazni.”

7. §  A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 
hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelete
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény  
140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet]  
3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kormányhivatal engedélyezi az  ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU tanácsi rendelet) 5k.  cikk  
(1) bekezdése szerinti szerződések megkötését vagy a már megkötött szerződések teljesítésének folytatását.”

2. §  Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A közbeszerzésekkel kapcsolatos engedélyek
13/A.  § (1) A  3.  § (4)  bekezdése szerinti szerződés megkötésére vagy a  már megkötött szerződés teljesítésének 
folytatására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet a  kormányhivatalhoz kell benyújtani. A  kérelmet 
a szerződést kötni kívánó vagy a szerződésben részes, a közbeszerzési jogszabályok szerint ajánlatkérőnek minősülő 
fél nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a megkötni tervezett vagy már megkötött szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát,
b) a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (1)  bekezdése szerinti tilalommal érintett gazdasági szereplőt vagy 
szereplőket és azok részvételének módját a szerződés teljesítésében,
c) a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (2)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti azon feltétel fennállását,  
amelyre hivatkozással az engedély megadását kérik és a feltétel fennállását alátámasztó indokolást.
(3) A  kérelemhez mellékelni kell a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel és indokolás alátámasztására szolgáló 
dokumentumokat.
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5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

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

6. § (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/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A Kvtv. 27. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
1–8. címe esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése nem szükséges.”

 (2) Az R. a következő 8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A központi költségvetés fejezetrendjében az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően 
az L. Rezsivédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 23. Energiaügyi 
kiadások jogcímcsoport elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címre változik.
(3) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 11. Energiaellátók jövedelemadója alcím 
elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Energia ágazat befizetései 
címre változik.
(4) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 7. Bányajáradék alcím elnevezése és 
címrendi besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Bányajáradék címre változik.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet 
a 4. Légitársaságok hozzájárulása címmel egészül ki.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 4. Távközlési adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Távközlési adó címre változik.
(7) A  Kvtv. 4.  mellékletétől eltérően az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím 
előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető.
(8) Az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadásai cím előirányzat felhasználásáról 
a Kormány egyedi határozattal dönt.
8/B. § (1) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a központi költségvetés fejezetrendjében 
az LI. Honvédelmi Alap fejezet jön létre.
(2) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet bevételi forrását az  (5)–(7) bekezdés szerinti központi kezelésű 
előirányzatokra beérkező bevételek képezik.
(3) A Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadásait a  (4) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok 
biztosítják.
(4) Az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésétől és a  Kvtv. 1.  mellékletétől eltérően a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap 
fejezet az  1. Légierő képességek fejlesztése címmel, a  2. Szárazföldi képességek fejlesztése címmel, a  3. Katonai 
infrastruktúra fejlesztése és működése címmel és a 4. Egyéb fejlesztési és működési kiadások címmel egészül ki.
(5) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 4. Pénzügyi szervezetek különadója 
alcím elnevezése és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Pénzügyi szervezetek befizetései alcímre változik.
(6) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 5. Pénzügyi tranzakciós illeték alcím elnevezése 
és címrendi besorolása a  Kvtv. 1.  melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
2. Pénzügyi tranzakciós illeték alcímre változik.
(7) Az Áht. 33. § (1) bekezdésétől és a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 6. Biztosítási adó alcím elnevezése és címrendi 
besorolása a Kvtv. 1. melléklet LI. Honvédelmi Alap fejezet, 10. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Biztosítási adó 
alcímre változik.
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8/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter az  LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai terhére 
átcsoportosíthat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címei javára az  államháztartásért felelős miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett.
(2) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. cím kötelezettségvállalásaira vonatkozó, az  Áht. 36.  § (1) és 
(2), valamint (4)–(4c)  bekezdése szerinti előírásokat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címen és  
a  LI. Honvédelmi Alap fejezetekben szereplő kiadási előirányzatok együttes összegének figyelembevételével kell 
alkalmazni.”

7. §  A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 
hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelete
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény  
140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet]  
3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kormányhivatal engedélyezi az  ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU tanácsi rendelet) 5k.  cikk  
(1) bekezdése szerinti szerződések megkötését vagy a már megkötött szerződések teljesítésének folytatását.”

2. §  Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A közbeszerzésekkel kapcsolatos engedélyek
13/A.  § (1) A  3.  § (4)  bekezdése szerinti szerződés megkötésére vagy a  már megkötött szerződés teljesítésének 
folytatására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet a  kormányhivatalhoz kell benyújtani. A  kérelmet 
a szerződést kötni kívánó vagy a szerződésben részes, a közbeszerzési jogszabályok szerint ajánlatkérőnek minősülő 
fél nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a megkötni tervezett vagy már megkötött szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát,
b) a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (1)  bekezdése szerinti tilalommal érintett gazdasági szereplőt vagy 
szereplőket és azok részvételének módját a szerződés teljesítésében,
c) a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (2)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti azon feltétel fennállását,  
amelyre hivatkozással az engedély megadását kérik és a feltétel fennállását alátámasztó indokolást.
(3) A  kérelemhez mellékelni kell a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel és indokolás alátámasztására szolgáló 
dokumentumokat.
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8/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter az  LI. Honvédelmi Alap fejezet kiadási előirányzatai terhére 
átcsoportosíthat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címei javára az  államháztartásért felelős miniszter 
egyidejű tájékoztatása mellett.
(2) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. cím kötelezettségvállalásaira vonatkozó, az  Áht. 36.  § (1) és 
(2), valamint (4)–(4c)  bekezdése szerinti előírásokat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címen és  
a  LI. Honvédelmi Alap fejezetekben szereplő kiadási előirányzatok együttes összegének figyelembevételével kell 
alkalmazni.”

7. §  A 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet 
hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelete
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, 
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény  
140/E. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet]  
3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kormányhivatal engedélyezi az  ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU tanácsi rendelet) 5k.  cikk  
(1) bekezdése szerinti szerződések megkötését vagy a már megkötött szerződések teljesítésének folytatását.”

2. §  Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A közbeszerzésekkel kapcsolatos engedélyek
13/A.  § (1) A  3.  § (4)  bekezdése szerinti szerződés megkötésére vagy a  már megkötött szerződés teljesítésének 
folytatására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet a  kormányhivatalhoz kell benyújtani. A  kérelmet 
a szerződést kötni kívánó vagy a szerződésben részes, a közbeszerzési jogszabályok szerint ajánlatkérőnek minősülő 
fél nyújthatja be.
(2) A kérelemben meg kell jelölni
a) a megkötni tervezett vagy már megkötött szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát,
b) a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (1)  bekezdése szerinti tilalommal érintett gazdasági szereplőt vagy 
szereplőket és azok részvételének módját a szerződés teljesítésében,
c) a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (2)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti azon feltétel fennállását,  
amelyre hivatkozással az engedély megadását kérik és a feltétel fennállását alátámasztó indokolást.
(3) A  kérelemhez mellékelni kell a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel és indokolás alátámasztására szolgáló 
dokumentumokat.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő 
kijelöléséről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 127.  § (2d)  bekezdésében meghatározott 
rendvédelmi szervként a Nemzeti Információs Központot jelöli ki.

2. §  Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről szóló 417/2016. (XII. 14.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., a 11., a 18–19., a 21., a 23., a 25., a 28., a 31., a 33–36., a 46–55., az 59–80., a 84., a 86., a 87., a 89., a 90., a 92., a 94–96., a 99., 
a 101., a 111., a 116., a 124., a 125., a 127., a 131–135., a 137., a 146., a 152., a 156., a 157., a 159–162., a 164., a 171–174., a 184., 
a 185., a 187., a 188., a 190., a 192., a 193., a 203. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
a), b), d), f ), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a 29. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.  törvény 78. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 16. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 51.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény  
30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.  évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2001. és 2002.  évi költségvetéséről szóló 2000.  évi CXXXIII.  törvény  
109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény 28.  § (1)  bekezdés  
d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 110. § (4a) bekezdésében, valamint a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi  
XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
27. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi  
II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 58. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 85. alcím tekintetében a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 21.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 91. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés p)  pontjában és a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 97. alcím tekintetében a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 12., 20. és 21.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 117., a  121., a  158. és a  186. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (1) bekezdés f ), s) és 
w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), 
u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő 
kijelöléséről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 127.  § (2d)  bekezdésében meghatározott 
rendvédelmi szervként a Nemzeti Információs Központot jelöli ki.

2. §  Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről szóló 417/2016. (XII. 14.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., a 11., a 18–19., a 21., a 23., a 25., a 28., a 31., a 33–36., a 46–55., az 59–80., a 84., a 86., a 87., a 89., a 90., a 92., a 94–96., a 99., 
a 101., a 111., a 116., a 124., a 125., a 127., a 131–135., a 137., a 146., a 152., a 156., a 157., a 159–162., a 164., a 171–174., a 184., 
a 185., a 187., a 188., a 190., a 192., a 193., a 203. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
a), b), d), f ), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a 29. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.  törvény 78. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 16. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 51.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény  
30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.  évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2001. és 2002.  évi költségvetéséről szóló 2000.  évi CXXXIII.  törvény  
109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény 28.  § (1)  bekezdés  
d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 110. § (4a) bekezdésében, valamint a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi  
XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
27. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi  
II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 58. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 85. alcím tekintetében a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 21.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 16. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 51.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény  
30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.  évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2001. és 2002.  évi költségvetéséről szóló 2000.  évi CXXXIII.  törvény  
109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény 28.  § (1)  bekezdés  
d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 110. § (4a) bekezdésében, valamint a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi  
XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
27. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi  
II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 58. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 85. alcím tekintetében a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 21.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 91. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés p)  pontjában és a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 97. alcím tekintetében a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 12., 20. és 21.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 117., a  121., a  158. és a  186. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (1) bekezdés f ), s) és 
w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), 
u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 91. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés p)  pontjában és a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 97. alcím tekintetében a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 12., 20. és 21.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 117., a  121., a  158. és a  186. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (1) bekezdés f ), s) és 
w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), 
u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 128. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés g) és u)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4e)  bekezdés a) és c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés j) és s)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 165. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016.  évi XXIX.  törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 170. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 77.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 176. alcím tekintetében az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 12.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 91. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés p)  pontjában és a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 97. alcím tekintetében a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 12., 20. és 21.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 117., a  121., a  158. és a  186. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (1) bekezdés f ), s) és 
w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), 
u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 128. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés g) és u)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4e)  bekezdés a) és c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés j) és s)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 165. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016.  évi XXIX.  törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 170. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 77.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 176. alcím tekintetében az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 12.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 128. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés g) és u)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4e)  bekezdés a) és c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés j) és s)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 165. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016.  évi XXIX.  törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 170. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 77.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 176. alcím tekintetében az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 12.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 183. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 3., 11., 
13. és 39a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a) és (4b)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi  
XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
h) pont ha) alpontjában, valamint 17. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 193. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről 
szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 199. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 200. alcím tekintetében a  Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 222.  § a)  pontja tekintetében a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 118.  § (4a)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § b)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pont  
a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 222. § c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § e)  pontja tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés  
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  § 
(2b) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31.  § 
(4a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

3. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében 
az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

4. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a pótlék fedezetét és a végrehajtás költségeit.”
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a 183. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 3., 11., 
13. és 39a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a) és (4b)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi  
XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
h) pont ha) alpontjában, valamint 17. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 193. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről 
szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 199. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 200. alcím tekintetében a  Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 222.  § a)  pontja tekintetében a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 118.  § (4a)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § b)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pont  
a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 222. § c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § e)  pontja tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés  
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  § 
(2b) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31.  § 
(4a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

3. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében 
az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

4. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a pótlék fedezetét és a végrehajtás költségeit.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 4077

5. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és 
a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) 
Korm. rendelet módosítása

5. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Finn Köztársaság Kormánya között a  kultúra, az  oktatás és a  kutatás 
területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg és a „miniszterrel és” szövegrész 
helyébe a „miniszterrel, a szakképzésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és” szöveg lép.

6. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6.  § (7)  bekezdésében 
az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg 
lép.

7. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
2. pont i) alpontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériumának” szövegrész helyébe az „a Kulturális és Innovációs 
Minisztériumnak” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a  védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
1. melléklet 2. pont m) és n) alpontja.

8. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Innovációs 
és Technológiai” szövegrész helyébe az „a Technológiai és Ipari” szöveg lép.

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
a)  5/A.  §-ában  az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 18/A. § (2) bekezdésében a „szakképesítésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért” szöveg
lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  1. 29/A.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért 

felelős miniszternek” szöveg,
  2. 39.  § (2a)  bekezdés a)  pontjában, 39.  § (2c)  bekezdés b)  pontjában, 39.  § (2e)  bekezdésében 

a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
  3. 39.  § (2d)  bekezdésében, 40.  § (7)  bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrészek helyébe a „gyermek- és 

ifjúságpolitikáért” szöveg,
  4. 49.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszterhez (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg,
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a 183. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 3., 11., 
13. és 39a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a) és (4b)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi  
XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
h) pont ha) alpontjában, valamint 17. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 193. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről 
szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 199. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 200. alcím tekintetében a  Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 222.  § a)  pontja tekintetében a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 118.  § (4a)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § b)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pont  
a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 222. § c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § e)  pontja tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés  
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  § 
(2b) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31.  § 
(4a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

3. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében 
az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

4. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a pótlék fedezetét és a végrehajtás költségeit.”
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5. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és 
a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) 
Korm. rendelet módosítása

5. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Finn Köztársaság Kormánya között a  kultúra, az  oktatás és a  kutatás 
területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg és a „miniszterrel és” szövegrész 
helyébe a „miniszterrel, a szakképzésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és” szöveg lép.

6. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6.  § (7)  bekezdésében 
az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg 
lép.

7. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
2. pont i) alpontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériumának” szövegrész helyébe az „a Kulturális és Innovációs 
Minisztériumnak” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a  védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
1. melléklet 2. pont m) és n) alpontja.

8. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Innovációs 
és Technológiai” szövegrész helyébe az „a Technológiai és Ipari” szöveg lép.

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
a)  5/A.  §-ában  az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 18/A. § (2) bekezdésében a „szakképesítésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért” szöveg
lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  1. 29/A.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért 

felelős miniszternek” szöveg,
  2. 39.  § (2a)  bekezdés a)  pontjában, 39.  § (2c)  bekezdés b)  pontjában, 39.  § (2e)  bekezdésében 

a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
  3. 39.  § (2d)  bekezdésében, 40.  § (7)  bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrészek helyébe a „gyermek- és 

ifjúságpolitikáért” szöveg,
  4. 49.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszterhez (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg,
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5. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és 
a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) 
Korm. rendelet módosítása

5. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Finn Köztársaság Kormánya között a  kultúra, az  oktatás és a  kutatás 
területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg és a „miniszterrel és” szövegrész 
helyébe a „miniszterrel, a szakképzésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és” szöveg lép.

6. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6.  § (7)  bekezdésében 
az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg 
lép.

7. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
2. pont i) alpontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériumának” szövegrész helyébe az „a Kulturális és Innovációs 
Minisztériumnak” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a  védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
1. melléklet 2. pont m) és n) alpontja.

8. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Innovációs 
és Technológiai” szövegrész helyébe az „a Technológiai és Ipari” szöveg lép.

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
a)  5/A.  §-ában  az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 18/A. § (2) bekezdésében a „szakképesítésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért” szöveg
lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  1. 29/A.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért 

felelős miniszternek” szöveg,
  2. 39.  § (2a)  bekezdés a)  pontjában, 39.  § (2c)  bekezdés b)  pontjában, 39.  § (2e)  bekezdésében 

a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
  3. 39.  § (2d)  bekezdésében, 40.  § (7)  bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrészek helyébe a „gyermek- és 

ifjúságpolitikáért” szöveg,
  4. 49.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszterhez (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg,
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  5. 49. § (3) és (5) bekezdésében, 52/A. § (1) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,

  6. 49.  § (6) és (7)  bekezdésében, 50.  § (3)–(6)  bekezdésében, 52/A.  § (2)  bekezdésében, 52/B.  §  
(1)–(4)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” 
szöveg,

  7. 65.  § (1)  bekezdésében, 69.  § (3)  bekezdésében, 77.  § (1) és (3)  bekezdésében, 83/A.  § (2a)  bekezdésében, 
119. § (1) bekezdésében, 167. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelős miniszter” szöveg,

  8. 68.  § (3)  bekezdésében a  „miniszter által vezetett minisztériumnak (a  továbbiakban: Minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

  9. 68. § (16) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg,

10. 68/D.  § (3)  bekezdésében, 68/E.  § (4)  bekezdésében, 167/A.  § (2)  bekezdésében a  „Minisztériumnak” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

11. 76. § (3) bekezdésében, 81. § (4) és (5) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

12. 164.  §-ában az  „a miniszterhez” szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg és a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszter, illetve a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

13. 166. §-ában a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez” 
szöveg és a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

14. 167. § (2) bekezdés c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszterrel, örökbe fogadható gyermek esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel” 
szöveg,

15. 167.  § (4)  bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert” szöveg,

16. 167.  § (8)  bekezdésében és 170.  § (9)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszternek” szöveg,

17. 168. § (3) bekezdésében a „Külügyminisztérium útján a Minisztériumot” szövegrész helyébe a „külpolitikáért 
felelős miniszter útján a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős minisztert, valamint, ha felmerült 
az érintett gyermek örökbefogadása, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg,

18. 168/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „Minisztériumon” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság 
védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon” szöveg,

19. 170. § (1) bekezdésében a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg

lép.

11. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló  
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)  
Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” 
szöveg lép.
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  5. 49. § (3) és (5) bekezdésében, 52/A. § (1) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,

  6. 49.  § (6) és (7)  bekezdésében, 50.  § (3)–(6)  bekezdésében, 52/A.  § (2)  bekezdésében, 52/B.  §  
(1)–(4)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” 
szöveg,

  7. 65.  § (1)  bekezdésében, 69.  § (3)  bekezdésében, 77.  § (1) és (3)  bekezdésében, 83/A.  § (2a)  bekezdésében, 
119. § (1) bekezdésében, 167. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelős miniszter” szöveg,

  8. 68.  § (3)  bekezdésében a  „miniszter által vezetett minisztériumnak (a  továbbiakban: Minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

  9. 68. § (16) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg,

10. 68/D.  § (3)  bekezdésében, 68/E.  § (4)  bekezdésében, 167/A.  § (2)  bekezdésében a  „Minisztériumnak” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

11. 76. § (3) bekezdésében, 81. § (4) és (5) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

12. 164.  §-ában az  „a miniszterhez” szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg és a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszter, illetve a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

13. 166. §-ában a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez” 
szöveg és a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

14. 167. § (2) bekezdés c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszterrel, örökbe fogadható gyermek esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel” 
szöveg,

15. 167.  § (4)  bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert” szöveg,

16. 167.  § (8)  bekezdésében és 170.  § (9)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszternek” szöveg,

17. 168. § (3) bekezdésében a „Külügyminisztérium útján a Minisztériumot” szövegrész helyébe a „külpolitikáért 
felelős miniszter útján a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős minisztert, valamint, ha felmerült 
az érintett gyermek örökbefogadása, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg,

18. 168/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „Minisztériumon” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság 
védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon” szöveg,

19. 170. § (1) bekezdésében a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg

lép.

11. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló  
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)  
Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” 
szöveg lép.
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13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) 11/K. § (1) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb tekintetben a minisztert” szöveg,
b) 11/K.  § (2)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

minisztert” szöveg,
c) 11/K.  § (3)  bekezdésében a „miniszter és” szövegrész helyébe a „miniszter, a  gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter, valamint” szöveg,
d) 11/K. § (6) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a miniszter” szöveg,
e) 11/O.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 11/P.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe 

a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
f ) 11/O.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „minisztérium” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

15. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló  
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 21/G.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg 
lép.

16. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet]
a) 9. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 9. § (6) és (7) bekezdésében az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a „saját és az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium” szövegrész.
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  5. 49. § (3) és (5) bekezdésében, 52/A. § (1) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,

  6. 49.  § (6) és (7)  bekezdésében, 50.  § (3)–(6)  bekezdésében, 52/A.  § (2)  bekezdésében, 52/B.  §  
(1)–(4)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” 
szöveg,

  7. 65.  § (1)  bekezdésében, 69.  § (3)  bekezdésében, 77.  § (1) és (3)  bekezdésében, 83/A.  § (2a)  bekezdésében, 
119. § (1) bekezdésében, 167. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelős miniszter” szöveg,

  8. 68.  § (3)  bekezdésében a  „miniszter által vezetett minisztériumnak (a  továbbiakban: Minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

  9. 68. § (16) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg,

10. 68/D.  § (3)  bekezdésében, 68/E.  § (4)  bekezdésében, 167/A.  § (2)  bekezdésében a  „Minisztériumnak” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

11. 76. § (3) bekezdésében, 81. § (4) és (5) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

12. 164.  §-ában az  „a miniszterhez” szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg és a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszter, illetve a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

13. 166. §-ában a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez” 
szöveg és a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

14. 167. § (2) bekezdés c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszterrel, örökbe fogadható gyermek esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel” 
szöveg,

15. 167.  § (4)  bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert” szöveg,

16. 167.  § (8)  bekezdésében és 170.  § (9)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszternek” szöveg,

17. 168. § (3) bekezdésében a „Külügyminisztérium útján a Minisztériumot” szövegrész helyébe a „külpolitikáért 
felelős miniszter útján a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős minisztert, valamint, ha felmerült 
az érintett gyermek örökbefogadása, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg,

18. 168/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „Minisztériumon” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság 
védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon” szöveg,

19. 170. § (1) bekezdésében a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg

lép.

11. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló  
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)  
Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” 
szöveg lép.
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13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) 11/K. § (1) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb tekintetben a minisztert” szöveg,
b) 11/K.  § (2)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

minisztert” szöveg,
c) 11/K.  § (3)  bekezdésében a „miniszter és” szövegrész helyébe a „miniszter, a  gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter, valamint” szöveg,
d) 11/K. § (6) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a miniszter” szöveg,
e) 11/O.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 11/P.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe 

a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
f ) 11/O.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „minisztérium” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

15. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló  
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 21/G.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg 
lép.

16. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet]
a) 9. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 9. § (6) és (7) bekezdésében az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a „saját és az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium” szövegrész.
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13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) 11/K. § (1) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb tekintetben a minisztert” szöveg,
b) 11/K.  § (2)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

minisztert” szöveg,
c) 11/K.  § (3)  bekezdésében a „miniszter és” szövegrész helyébe a „miniszter, a  gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter, valamint” szöveg,
d) 11/K. § (6) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a miniszter” szöveg,
e) 11/O.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 11/P.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe 

a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
f ) 11/O.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „minisztérium” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

15. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló  
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 21/G.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg 
lép.

16. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet]
a) 9. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 9. § (6) és (7) bekezdésében az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a „saját és az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium” szövegrész.
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17. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„h) CIRR Bizottság: a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az  Eximbank által delegált 
szakértőkből álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;”

18. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és 
az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) 
Korm. rendelet módosítása

20. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az  Orosz Föderáció Kormánya között a  kultúra, a  tudomány és az  oktatás 
területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „oktatási területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

19. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, 
felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló  
149/1998. (IX. 18.)  Korm. rendelet módosítása

21. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1/C. § (2) bekezdésében a „család- és ifjúságpolitikáért” szövegrész helyébe a „családpolitikáért” szöveg lép.

21. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási 
és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

22. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
a) 22. § (2) bekezdés a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 22. számú melléklet C) pontjában az „az ESZCSM” szövegrész helyébe az „a BM” szöveg
lép.
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17. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„h) CIRR Bizottság: a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az  Eximbank által delegált 
szakértőkből álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;”

18. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és 
az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) 
Korm. rendelet módosítása

20. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az  Orosz Föderáció Kormánya között a  kultúra, a  tudomány és az  oktatás 
területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „oktatási területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

19. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, 
felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló  
149/1998. (IX. 18.)  Korm. rendelet módosítása

21. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1/C. § (2) bekezdésében a „család- és ifjúságpolitikáért” szövegrész helyébe a „családpolitikáért” szöveg lép.

21. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási 
és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

22. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
a) 22. § (2) bekezdés a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 22. számú melléklet C) pontjában az „az ESZCSM” szövegrész helyébe az „a BM” szöveg
lép.
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23. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 
2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi 
programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata 
kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Magyar Köztársaság és az  Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, 
a  Magyar Köztársaságnak az  oktatás és a  szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban 
történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló  
133/2000.  (VII. 24.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „a szakképzésért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszter, a  szakképzésért” szöveg és az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg, valamint 
a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel” szöveg lép.

24. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A.  § (5)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „szociál- és családpolitikáért” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „közoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy szakképzés” szöveg
lép.

26. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
az „az oktatásért” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában 
a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

28. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

29. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)  
Korm. rendelet 30/A.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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17. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„h) CIRR Bizottság: a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az  Eximbank által delegált 
szakértőkből álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;”

18. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és 
az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) 
Korm. rendelet módosítása

20. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az  Orosz Föderáció Kormánya között a  kultúra, a  tudomány és az  oktatás 
területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „oktatási területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

19. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, 
felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló  
149/1998. (IX. 18.)  Korm. rendelet módosítása

21. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1/C. § (2) bekezdésében a „család- és ifjúságpolitikáért” szövegrész helyébe a „családpolitikáért” szöveg lép.

21. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási 
és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

22. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
a) 22. § (2) bekezdés a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 22. számú melléklet C) pontjában az „az ESZCSM” szövegrész helyébe az „a BM” szöveg
lép.
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23. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 
2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi 
programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata 
kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Magyar Köztársaság és az  Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, 
a  Magyar Köztársaságnak az  oktatás és a  szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban 
történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló  
133/2000.  (VII. 24.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „a szakképzésért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszter, a  szakképzésért” szöveg és az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg, valamint 
a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel” szöveg lép.

24. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A.  § (5)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „szociál- és családpolitikáért” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „közoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy szakképzés” szöveg
lép.

26. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
az „az oktatásért” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában 
a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

28. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

29. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)  
Korm. rendelet 30/A.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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23. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 
2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi 
programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata 
kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Magyar Köztársaság és az  Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, 
a  Magyar Köztársaságnak az  oktatás és a  szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban 
történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló  
133/2000.  (VII. 24.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „a szakképzésért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszter, a  szakképzésért” szöveg és az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg, valamint 
a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel” szöveg lép.

24. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A.  § (5)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „szociál- és családpolitikáért” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „közoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy szakképzés” szöveg
lép.

26. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
az „az oktatásért” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában 
a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

28. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

29. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)  
Korm. rendelet 30/A.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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30. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

31. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló  
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25.  § 
(1) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

32. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat 
és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény pedagógusokat és oktatókat érintő 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § e) és g)  pontjában, 12.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2) bekezdés e)  pontjában  

az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

33. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán 
nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló  
317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Japán Kormány között a  Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási 
berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

34. Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe  
az  „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg, valamint a  „külügyminiszter” szövegrész helyébe a  „külgazdasági 
ügyekért felelős miniszter” szöveg lép.

35. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a  köznevelésért felelős 
miniszter és a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével” szöveg lép.

36. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági 
feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7.  § (4)  bekezdésében az  „egészségügyi 
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.
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30. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

31. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló  
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25.  § 
(1) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

32. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat 
és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény pedagógusokat és oktatókat érintő 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § e) és g)  pontjában, 12.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2) bekezdés e)  pontjában  

az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

33. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán 
nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló  
317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Japán Kormány között a  Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási 
berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

34. Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe  
az  „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg, valamint a  „külügyminiszter” szövegrész helyébe a  „külgazdasági 
ügyekért felelős miniszter” szöveg lép.

35. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a  köznevelésért felelős 
miniszter és a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével” szöveg lép.

36. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági 
feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7.  § (4)  bekezdésében az  „egészségügyi 
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.
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37. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló  
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.)  
Korm. rendelet 7.  §-ában a  „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a  „környezetvédelemért felelős 
miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel együttműködve” szöveg lép.

38. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 3. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs 

Minisztérium” szöveg,
b) 1. melléklet 8. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg,
c) 3.  melléklet 21.  pontjában az  „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a  „Kulturális és 

Innovációs Minisztérium” szöveg,
d) 3. melléklet 39. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg
lép.

39. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló  
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) és 
(4) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

40. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében, 4.  § (6)  bekezdésében, 6/A.  § 
(5) és (6)  bekezdésében, 20.  § (5) és (7)  bekezdésében, 21.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 26.  § 
(3) bekezdésében, 35. § (2a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

41. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló  
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben 
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi XLVII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „honvédelemért” szöveg lép.

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „a gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben és a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében 
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30. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

31. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló  
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25.  § 
(1) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

32. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat 
és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény pedagógusokat és oktatókat érintő 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § e) és g)  pontjában, 12.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2) bekezdés e)  pontjában  

az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

33. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán 
nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló  
317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Japán Kormány között a  Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási 
berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

34. Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe  
az  „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg, valamint a  „külügyminiszter” szövegrész helyébe a  „külgazdasági 
ügyekért felelős miniszter” szöveg lép.

35. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a  köznevelésért felelős 
miniszter és a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével” szöveg lép.

36. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági 
feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7.  § (4)  bekezdésében az  „egészségügyi 
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 4083

37. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló  
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.)  
Korm. rendelet 7.  §-ában a  „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a  „környezetvédelemért felelős 
miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel együttműködve” szöveg lép.

38. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 3. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs 

Minisztérium” szöveg,
b) 1. melléklet 8. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg,
c) 3.  melléklet 21.  pontjában az  „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a  „Kulturális és 

Innovációs Minisztérium” szöveg,
d) 3. melléklet 39. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg
lép.

39. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló  
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) és 
(4) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

40. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében, 4.  § (6)  bekezdésében, 6/A.  § 
(5) és (6)  bekezdésében, 20.  § (5) és (7)  bekezdésében, 21.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 26.  § 
(3) bekezdésében, 35. § (2a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

41. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló  
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben 
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi XLVII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „honvédelemért” szöveg lép.

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „a gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben és a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében 
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37. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló  
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.)  
Korm. rendelet 7.  §-ában a  „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a  „környezetvédelemért felelős 
miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel együttműködve” szöveg lép.

38. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 3. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs 

Minisztérium” szöveg,
b) 1. melléklet 8. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg,
c) 3.  melléklet 21.  pontjában az  „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a  „Kulturális és 

Innovációs Minisztérium” szöveg,
d) 3. melléklet 39. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg
lép.

39. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló  
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) és 
(4) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

40. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében, 4.  § (6)  bekezdésében, 6/A.  § 
(5) és (6)  bekezdésében, 20.  § (5) és (7)  bekezdésében, 21.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 26.  § 
(3) bekezdésében, 35. § (2a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

41. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló  
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben 
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi XLVII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „honvédelemért” szöveg lép.

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „a gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben és a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében 
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a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszter” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében és 17. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter, örökbefogadással összefüggésben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az „a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter” szövegrész helyébe 
az  „az örökbefogadással és – kormányrendeletben meghatározott esetben – a  gyermekek napközbeni 
ellátásának hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyeiben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében és 20. §-ában az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az örökbefogadással összefüggő 
ügyekben és a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, 
egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

e) 14.  § (4)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg

lép.

43. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

 (2) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:13, A:20, A:36, 
A:46 és A:48 mezőjében az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

44. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a) 18.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „miniszter 

évente” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente” szöveg,
b) 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (4) és (7)  bekezdésében, 24/B.  § (1), (4) és 

(6) bekezdésében, 24/D. § (1) bekezdésében, 24/G. § (1) és (6) bekezdésében, 24/I. § (1) bekezdésében, 24/L. § 
(1) és (6) bekezdésében, 24/N. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26/A. § 
(1) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 24/B. § (2) bekezdésében, 24/G. § (2) bekezdésében, 24/L. § (2) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében, 27. § 
(4) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében az „Az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

d) 26/A. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter egyedi” szövegrész helyébe az „a miniszter egyedi” 
szöveg és az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter által” szöveg

lép.

45. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgár részére kerül 
kiállításra, aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi 
támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon, a  regionális igazgatóság a  tanulmányok folytatása 
céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet szerint állítja ki.”

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 963
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a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszter” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében és 17. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter, örökbefogadással összefüggésben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az „a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter” szövegrész helyébe 
az  „az örökbefogadással és – kormányrendeletben meghatározott esetben – a  gyermekek napközbeni 
ellátásának hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyeiben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében és 20. §-ában az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az örökbefogadással összefüggő 
ügyekben és a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, 
egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

e) 14.  § (4)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg

lép.

43. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

 (2) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:13, A:20, A:36, 
A:46 és A:48 mezőjében az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

44. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a) 18.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „miniszter 

évente” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente” szöveg,
b) 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (4) és (7)  bekezdésében, 24/B.  § (1), (4) és 

(6) bekezdésében, 24/D. § (1) bekezdésében, 24/G. § (1) és (6) bekezdésében, 24/I. § (1) bekezdésében, 24/L. § 
(1) és (6) bekezdésében, 24/N. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26/A. § 
(1) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 24/B. § (2) bekezdésében, 24/G. § (2) bekezdésében, 24/L. § (2) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében, 27. § 
(4) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében az „Az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

d) 26/A. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter egyedi” szövegrész helyébe az „a miniszter egyedi” 
szöveg és az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter által” szöveg

lép.

45. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgár részére kerül 
kiállításra, aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi 
támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon, a  regionális igazgatóság a  tanulmányok folytatása 
céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet szerint állítja ki.”
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 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H.  § (2)  bekezdésében, 72/H.  § (3a)  bekezdés j)  pontjában, valamint 
72/H.  § (10)  bekezdés b)  pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős” szöveg lép.

46. A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti 
oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § 
(4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

47. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és 
tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

48. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában,  
2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én 
aláírt, a  kulturális, az  oktatási és a  tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, valamint a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális 
feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

49. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos 
és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

51. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Lett Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és oktatási 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában  
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

964 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 



4084 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszter” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében és 17. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter, örökbefogadással összefüggésben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az „a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter” szövegrész helyébe 
az  „az örökbefogadással és – kormányrendeletben meghatározott esetben – a  gyermekek napközbeni 
ellátásának hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyeiben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében és 20. §-ában az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az örökbefogadással összefüggő 
ügyekben és a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, 
egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

e) 14.  § (4)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg

lép.

43. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

 (2) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:13, A:20, A:36, 
A:46 és A:48 mezőjében az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

44. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a) 18.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „miniszter 

évente” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente” szöveg,
b) 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (4) és (7)  bekezdésében, 24/B.  § (1), (4) és 

(6) bekezdésében, 24/D. § (1) bekezdésében, 24/G. § (1) és (6) bekezdésében, 24/I. § (1) bekezdésében, 24/L. § 
(1) és (6) bekezdésében, 24/N. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26/A. § 
(1) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 24/B. § (2) bekezdésében, 24/G. § (2) bekezdésében, 24/L. § (2) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében, 27. § 
(4) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében az „Az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

d) 26/A. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter egyedi” szövegrész helyébe az „a miniszter egyedi” 
szöveg és az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter által” szöveg

lép.

45. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgár részére kerül 
kiállításra, aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi 
támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon, a  regionális igazgatóság a  tanulmányok folytatása 
céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet szerint állítja ki.”
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 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H.  § (2)  bekezdésében, 72/H.  § (3a)  bekezdés j)  pontjában, valamint 
72/H.  § (10)  bekezdés b)  pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős” szöveg lép.

46. A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti 
oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § 
(4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

47. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és 
tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

48. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában,  
2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én 
aláírt, a  kulturális, az  oktatási és a  tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, valamint a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális 
feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

49. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos 
és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

51. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Lett Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és oktatási 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában  
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
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 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H.  § (2)  bekezdésében, 72/H.  § (3a)  bekezdés j)  pontjában, valamint 
72/H.  § (10)  bekezdés b)  pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős” szöveg lép.

46. A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti 
oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § 
(4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

47. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és 
tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

48. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában,  
2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én 
aláírt, a  kulturális, az  oktatási és a  tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, valamint a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális 
feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

49. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos 
és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

51. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Lett Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és oktatási 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában  
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
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50. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, 
tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Litván Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és 
oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában 
az  „az  oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

51. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

52. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány 
és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a  kultúra, az  oktatás, a  tudomány és a  sport 
területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
4.  §-ában az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

53. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, 
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, 
a  sport és a  társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti 
oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia 
Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

56. §  A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, 
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő 
kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, 
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50. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, 
tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Litván Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és 
oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában 
az  „az  oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

51. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

52. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány 
és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a  kultúra, az  oktatás, a  tudomány és a  sport 
területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
4.  §-ában az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

53. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, 
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, 
a  sport és a  társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti 
oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia 
Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

56. §  A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, 
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő 
kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, 
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a  kultúráért felelős miniszter, és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

55. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten,  
2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én 
aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter, valamint 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

56. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„g) a köznevelésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, továbbá a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 
a közneveléssel és a kulturális értékek védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel,”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

57. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007.  évi LX.  törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 8.  § 
(2)  bekezdésében az  „az Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe az  „a Technológiai és Ipari” szöveg,  
az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

58. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „másodfokon az  oktatásért felelős minisztert” szövegrész helyébe a „másodfokon 

a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a köznevelésért felelős 
minisztert, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a  felsőoktatásért felelős 
minisztert” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:6 mezőjében az „oktatásért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a  „köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében 
a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén 
a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg

lép.
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50. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, 
tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Litván Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és 
oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában 
az  „az  oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

51. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

52. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány 
és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a  kultúra, az  oktatás, a  tudomány és a  sport 
területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
4.  §-ában az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

53. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, 
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, 
a  sport és a  társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti 
oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia 
Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

56. §  A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, 
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő 
kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, 
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a  kultúráért felelős miniszter, és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

55. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten,  
2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én 
aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter, valamint 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

56. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„g) a köznevelésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, továbbá a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 
a közneveléssel és a kulturális értékek védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel,”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

57. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007.  évi LX.  törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 8.  § 
(2)  bekezdésében az  „az Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe az  „a Technológiai és Ipari” szöveg,  
az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

58. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „másodfokon az  oktatásért felelős minisztert” szövegrész helyébe a „másodfokon 

a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a köznevelésért felelős 
minisztert, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a  felsőoktatásért felelős 
minisztert” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:6 mezőjében az „oktatásért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a  „köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében 
a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén 
a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg

lép.
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a  kultúráért felelős miniszter, és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

55. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten,  
2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én 
aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter, valamint 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

56. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„g) a köznevelésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, továbbá a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 
a közneveléssel és a kulturális értékek védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel,”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

57. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007.  évi LX.  törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 8.  § 
(2)  bekezdésében az  „az Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe az  „a Technológiai és Ipari” szöveg,  
az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

58. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „másodfokon az  oktatásért felelős minisztert” szövegrész helyébe a „másodfokon 

a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a köznevelésért felelős 
minisztert, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a  felsőoktatásért felelős 
minisztert” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:6 mezőjében az „oktatásért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a  „köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében 
a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén 
a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg

lép.

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 967



4088 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, 
az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az  1971.  évi február 
hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok ellátása tekintetében 
a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában,  
az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az  1971.  évi június 
hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban 
az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az  1960.  évi 
január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, 
az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 
30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.
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59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, 
az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az  1971.  évi február 
hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok ellátása tekintetében 
a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában,  
az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az  1971.  évi június 
hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban 
az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az  1960.  évi 
január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, 
az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 
30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.
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63. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten,  
1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az  Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959.  évi április hó  
11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

64. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről 
Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló  
112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

66. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó 
Tanácsa között a  tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a  tudománypolitikai feladatok ellátása tekintetében a  tudománypolitika koordinációjáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

65. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között 
Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban,  
az  1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter” szöveg lép.

66. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó  
19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

68. §  A Magyar Népköztársaság és az  Osztrák Köztársaság között Bécsben, az  1976.  évi május hó 19. napján aláírt 
kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős miniszter, a  szakképzésért felelős miniszter, 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg 
lép.

67. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, 
az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

69. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az  1976.  évi 
október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
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116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és az  audiovizuális politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok 
ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális 
és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Perui Köztársaság Kormánya között a  kulturális és tudományos 
együttműködés tárgyában Budapesten, az  1972.  évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 
117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és az  audiovizuális politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok 
ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

69. A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

71. §  A Magyar Népköztársaság és a  Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban,  
az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az  1970.  évi május hó 
15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.)  
Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

71. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

73. §  A Magyar Népköztársaság és a  Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős 
miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok 
ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős 
miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.
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116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és az  audiovizuális politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok 
ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális 
és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Perui Köztársaság Kormánya között a  kulturális és tudományos 
együttműködés tárgyában Budapesten, az  1972.  évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 
117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és az  audiovizuális politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok 
ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

69. A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

71. §  A Magyar Népköztársaság és a  Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban,  
az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az  1970.  évi május hó 
15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.)  
Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

71. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

73. §  A Magyar Népköztársaság és a  Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős 
miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok 
ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős 
miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.
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72. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten,  
az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

74. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó  
14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős 
miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok 
ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok 
ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

73. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten,  
az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

75. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az  Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az  1968.  évi május hó  
24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg 
lép.

74. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten,  
1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

76. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter, a  sportpolitikáért felelős 
miniszter és a  turizmusért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, 
a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

75. A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 
21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

77. §  A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt 
kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok ellátása tekintetében 
a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.
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76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között 
Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 
127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

78. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban,  
az  1968.  évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, 
az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

79. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az  1967.  évi 
október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

78. A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban  
az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

80. §  A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

79. A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A Magyar Népköztársaság és a  Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és 
tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

80. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

82. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008. (VI. 27.) 
Korm. rendelet 8.  § (5)  bekezdésében és 9.  § (1)  bekezdésében az „a lakáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter” szöveg lép.
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76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között 
Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 
127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

78. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban,  
az  1968.  évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, 
az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

79. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az  1967.  évi 
október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

78. A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban  
az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

80. §  A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

79. A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A Magyar Népköztársaság és a  Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és 
tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

80. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

82. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008. (VI. 27.) 
Korm. rendelet 8.  § (5)  bekezdésében és 9.  § (1)  bekezdésében az „a lakáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter” szöveg lép.
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81. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A pályázati kiírást a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni.”

 (2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (5)  bekezdésében, 9/A.  § (2)  bekezdésében és 

15. § (1) és (2) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a  szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „krízisközpont és 
titkos menedékház esetén a  családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén 
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg,

b) 7.  § (1)  bekezdésében a  „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a  társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „krízisközpont 
és titkos menedékház esetén a  családpolitikáért felelős miniszternek, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda 
esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg,

c) 9.  § (5)  bekezdésében és 16.  § (1)  bekezdésében az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe  
az „a szociálpolitikáért” szöveg,

d) 12.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és záró szövegrészében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg

lép.

84. §  Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 26. §-a és 27. §-a.

82. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló  
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

85. §  A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.)  
Korm. rendelet 2. §-ában az „a 10032000-00290713-00000000 számlaszámon” szövegrész helyébe az „az 10032000-
01397136-00000000 számlaszámon” szöveg lép.

83. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„3. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét és 
a végrehajtás költségeit.”

84. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság 
Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj 
alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában az „és az oktatásért” szövegrész helyébe a „felelős 
miniszter és a felsőoktatásért” szöveg lép.

85. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

88. §  A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.)  
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében és 4.  §-ában a  „gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg lép.
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86. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és 
kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló  
40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális 
együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért és kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

87. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek 
kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló  
44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  nemzeti kisebbségek kölcsönös 
oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszterrel, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszterrel, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

88. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő 
bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

91. §  Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési 
eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „egészségügyi” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős” szöveg,  

az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért” 
szöveg, az „a nemzeti fejlesztési és gazdasági” szövegrész helyébe az „az iparügyekért” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrészek helyébe az  „egészségügyért 
felelős miniszter” szöveg, a  „földművelésügyi” szövegrész helyébe a  „földügyért felelős” szöveg,  
az „a nemzetgazdasági” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős” szöveg

lép.

89. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet 8.  § (7)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú 
állami támogatásokért” szöveg lép.

90. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

93. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért és 
kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért 
felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési 
feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében 
a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.
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86. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és 
kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló  
40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális 
együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért és kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

87. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek 
kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló  
44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  nemzeti kisebbségek kölcsönös 
oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszterrel, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszterrel, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

88. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő 
bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

91. §  Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési 
eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „egészségügyi” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős” szöveg,  

az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért” 
szöveg, az „a nemzeti fejlesztési és gazdasági” szövegrész helyébe az „az iparügyekért” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrészek helyébe az  „egészségügyért 
felelős miniszter” szöveg, a  „földművelésügyi” szövegrész helyébe a  „földügyért felelős” szöveg,  
az „a nemzetgazdasági” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős” szöveg

lép.

89. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet 8.  § (7)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú 
állami támogatásokért” szöveg lép.

90. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

93. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért és 
kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért 
felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési 
feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében 
a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.
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91. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

94. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló  
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 7.  § (4) és (5)  bekezdésében az  „az oktatásért” szövegrész helyébe  
az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

92. A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 
156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

95. §  A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) 
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

93. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

96. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 13/A.  § g)  pontjában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19.  § (5)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)  
Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése” szöveg,

b) 13/B. § (1) bekezdésében és 13/C. § (1) bekezdésében az „NVSZ” szövegrész helyébe az „NVSZ, a rendészetért 
felelős miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél” szöveg

lép.

94. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

97. §  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdésében 
a „felzárkóztatásért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg lép.

95. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

98. §  A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 5/A.  § 
(3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

96. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

99. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2.  § 
e)  pontjában és 3.  § (2)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

97. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi 
intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

100. §  A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a  megyei önkormányzatok konszolidációjával, a  megyei 
önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő 
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egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „emberi erőforrások 
minisztere” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

98. 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 módosítása

101. §  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 
20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 
miniszter” szöveg lép.

99. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti 
iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

102. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai 
együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

100. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (12) és (13)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (2) és (6a)  bekezdésében, 7/B.  § (1) és 

(3) bekezdésében, 13/B. § (1a) bekezdés b) pontjában, 21/B. § (1) bekezdésében, 22/F. §-ában a „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg,

b) 7/B. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg
lép.

101. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 12.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szöveg,

b) a 17.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg

lép.

102. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

105. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.  § (6)  bekezdés a)  pontjában  
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

103. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

106. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011.  évi CXXXII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § 
(3)  bekezdésében az  „az oktatásért” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért” szöveg, az  „ , az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter, valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.
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egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „emberi erőforrások 
minisztere” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

98. 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 módosítása

101. §  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 
20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 
miniszter” szöveg lép.

99. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti 
iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

102. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai 
együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

100. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (12) és (13)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (2) és (6a)  bekezdésében, 7/B.  § (1) és 

(3) bekezdésében, 13/B. § (1a) bekezdés b) pontjában, 21/B. § (1) bekezdésében, 22/F. §-ában a „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg,

b) 7/B. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg
lép.

101. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 12.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szöveg,

b) a 17.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg

lép.

102. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

105. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.  § (6)  bekezdés a)  pontjában  
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

103. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

106. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011.  évi CXXXII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § 
(3)  bekezdésében az  „az oktatásért” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért” szöveg, az  „ , az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter, valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.
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104. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló  
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

107. §  A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3.  §-ában 
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

105. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

108. §  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a  közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13.  § (2a)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

106. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

109. §  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Nat.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  miniszter által kiadott nevelési-oktatási programot a  miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján 
közzéteszi.”

110. §  A Nat.
a) 5.  § (5)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe az  „A köznevelésért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 5/A. §-ában az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
d) 6. § (5) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg,
e) Melléklet I. Rész I.2. pontjában az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
f ) Melléklet II. Rész II.2.1.  pont II.2.1.3.  alpontjában az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg
lép.

107. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő 
beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

111. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az  állami beruházásokért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  beruházások szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel (a továbbiakban: érintett miniszter) együttműködve figyelemmel 
kíséri a  beruházások – ideértve a  2007–2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító 
beruházásokat – megvalósítását, és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata végrehajtása érdekében gondoskodik
a) a 2007–2013 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,
b) a 2014–2020 programozási időszakban
ba) a szennyvízelvezetési és -tisztítási, az ivóvízminőség-javító és
bb) a hulladékgazdálkodási beruházások tekintetében – az érintett miniszterrel együttműködve – a
beruházások határidőben történő megvalósításáról, nyomon követéséről, ellenőrzéséről, valamint kialakítja 
a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert.”
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108. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

112. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.  § 
(1) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős” szöveg lép.

109. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

113. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg 
lép.

110. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló  
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

114. §  A tanárképzés rendszeréről, a  szakosodás rendjéről és a  tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)  
Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „köznevelési 

feladatok ellátása tekintetében oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg
lép.

111. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

115. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős” 

szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős” 

szöveg és a  „fordul” szövegrész helyébe a  „fordul az  Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve” 
szöveg

lép.

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

116. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a) 1/A.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 18.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

113. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló  
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. §  A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) 
és (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.
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108. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

112. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.  § 
(1) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős” szöveg lép.

109. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

113. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg 
lép.

110. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló  
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

114. §  A tanárképzés rendszeréről, a  szakosodás rendjéről és a  tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)  
Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „köznevelési 

feladatok ellátása tekintetében oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg
lép.

111. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

115. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős” 

szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős” 

szöveg és a  „fordul” szövegrész helyébe a  „fordul az  Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve” 
szöveg

lép.

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

116. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a) 1/A.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 18.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

113. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló  
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. §  A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) 
és (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.
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114. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

118. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (6) bekezdésében az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg,
b) 15/A. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

115. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

119. §  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „miniszter 

ösztöndíjat” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) ösztöndíjat” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

120. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése.

116. A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

121. §  A Magyarország Kormánya és az  Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

117. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

122. §  A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

123. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti. Az elnököt a miniszter a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és 
menti fel.
(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős 
elnökhelyettesét a miniszter előzetes véleményezését követően a felsőoktatásért felelős miniszter nevezi ki és menti 
fel.
(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés, felmentés és a (4) bekezdés kivételével – 
az elnök gyakorolja.
(4) A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese felett a munkáltatói jogokat a  felsőoktatásért felelős miniszter 
gyakorolja.”

124. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„v) a köznevelési intézményben folyó szakképesítésekhez kapcsolódó komplex szakmai vizsga megszervezésére,”

 (2) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  §-ában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 1. §-ában, 4/A. §-ában, 4/B. §-ában, 16. § (6) és (7) bekezdésében az „az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
c) 3. § q) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a köznevelésben alkalmazandó” szöveg,
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d) 4/C.  §-ában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 
iskolai bizonyítványok ügyében a miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek 
esetén a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,

e) 5.  § (2)  bekezdésében és 18.  § (1)  bekezdésében az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért felelős” szöveg

lép.

119. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

125. § (1) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„m) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,”

 (2) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése 
a következő n) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„n) a területfejlesztésért felelős miniszter,”

 (3) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdése 
a következő i) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a  következő feladatokat ellátó 
miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)
„i) a köznevelésért felelős miniszter.”

 (4) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés h) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „a)–j)” szövegrész helyébe az „a)–i) és m)–n)” szöveg
lép.

120. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

126. §  A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § 
(2)  bekezdés a)  pontjában az „építésügyért” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági 
ügyekért” szöveg lép.

121. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

127. §  A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

122. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

128. §  A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az  „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe 
az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.
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d) 4/C.  §-ában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 
iskolai bizonyítványok ügyében a miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek 
esetén a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,

e) 5.  § (2)  bekezdésében és 18.  § (1)  bekezdésében az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért felelős” szöveg

lép.

119. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

125. § (1) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„m) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,”

 (2) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése 
a következő n) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„n) a területfejlesztésért felelős miniszter,”

 (3) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdése 
a következő i) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a  következő feladatokat ellátó 
miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)
„i) a köznevelésért felelős miniszter.”

 (4) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés h) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „a)–j)” szövegrész helyébe az „a)–i) és m)–n)” szöveg
lép.

120. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

126. §  A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § 
(2)  bekezdés a)  pontjában az „építésügyért” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági 
ügyekért” szöveg lép.

121. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

127. §  A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

122. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

128. §  A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az  „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe 
az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.
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123. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  
Korm. rendelet módosítása

129. § (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 6.  § (2)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
[A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül szakmai gyakorlatnak kell tekinteni 
az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében:]
„d) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter igazolása alapján kormányzati szolgálati jogviszony keretében 
a gyermekek napközbeni ellátása vagy az örökbefogadás országos irányításával összefüggő munkakörben”
[eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét is.]

 (2) 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) 5/B.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében az  „a miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati, kormányzati szolgálati” 

szöveg,
c) 7.  § (3)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg,
d) 33/E. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

124. A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

130. §  A Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása 
tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

125. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

131. §  A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe 
a „Belügyminisztérium” szöveg lép.

126. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

132. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befogadás érdekében gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati 
Portálon közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. Ha a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve 
a  szociálpolitikáért felelős miniszter a  kapacitás évközi emeléséről dönt, a  megemelt kapacitást soron kívül teszi 
közzé. Ha a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve a  szociálpolitikáért felelős miniszter a  közzétett 
kapacitás alapján befogadásról dönt, a még rendelkezésre álló kapacitást a befogadás hónapjának utolsó napjáig 
teszi közzé.”
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 (2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Szt. 58/A.  § (2f )  bekezdése szerinti két döntési időpontot a  Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. 
A  szociálpolitikáért felelős miniszter a  döntést megelőzően a  támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési 
szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.”

133. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe a  „gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kizárólag gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 
engedélyes esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb esetben a szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

c) 15.  § (1)  bekezdésében a  „miniszter által” szövegrész helyébe a  „szociálpolitikáért felelős miniszter által, 
gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével” 
szöveg,

d) 19/A.  § (2)  bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása esetén 
a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb szolgáltatás esetén a  szociálpolitikáért felelős 
minisztert” szöveg,

e) 19/A.  § (3)  bekezdésében, 19/A.  § (4)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe a  „Gyermekek 
napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén 
a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

f ) 20. § b) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
g) 36.  § (3)  bekezdésében a  „miniszternek” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

miniszternek, a szociálpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,
h) 42/A. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
i) 43. § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszternek” szöveg
lép.

134. §  Hatályát veszti a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50/C. §-a.

127. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló  
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

135. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

128. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)  
Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg,
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 (2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Szt. 58/A.  § (2f )  bekezdése szerinti két döntési időpontot a  Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. 
A  szociálpolitikáért felelős miniszter a  döntést megelőzően a  támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési 
szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.”

133. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe a  „gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kizárólag gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 
engedélyes esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb esetben a szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

c) 15.  § (1)  bekezdésében a  „miniszter által” szövegrész helyébe a  „szociálpolitikáért felelős miniszter által, 
gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével” 
szöveg,

d) 19/A.  § (2)  bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása esetén 
a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb szolgáltatás esetén a  szociálpolitikáért felelős 
minisztert” szöveg,

e) 19/A.  § (3)  bekezdésében, 19/A.  § (4)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe a  „Gyermekek 
napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén 
a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

f ) 20. § b) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
g) 36.  § (3)  bekezdésében a  „miniszternek” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

miniszternek, a szociálpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,
h) 42/A. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
i) 43. § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszternek” szöveg
lép.

134. §  Hatályát veszti a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50/C. §-a.

127. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló  
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

135. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

128. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont 
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)  
Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg,
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b) 15. § (1) bekezdés 13. pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az  engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 
valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
a) 2. § 13. pontjában az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
b) 25/A. §-a.

129. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

137. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által” 

szövegrész helyébe a  „szociálpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által, a  gyermekek 
napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével” szöveg,

b) 3.  mellékletben foglalt táblázat A:12 mezőjében az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 4.  mellékletben foglalt táblázat A:17 mezőjében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért” szöveg

lép.

130. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

138. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a  tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/N.  § 
(1)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „köznevelésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 
szöveg lép.

131. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

139. § (1) Az  egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet] 1/A.  §-ában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” 
szöveg lép.

 (2) Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 2.1. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
b) 15.5. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
c) 102.1. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
d) 120.1.  pontjában a  „vezetett” szövegrészek helyébe a  „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” 

szöveg,
e) 193.2. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
f ) 258.1. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
g) 467.2. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
h) 476.1. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
i) 478.3. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg, 

az „államtitkár vagy a miniszter” szövegrész helyébe az „állami vezető” szöveg,
j) 560. pont a) alpontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
k) 560. pont b) alpontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
l) 593.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
m) 603.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
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n) 634.4. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
o) 641.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
p) 643.2. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
q) 653. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
r) 654. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az  547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 16.1.  pontjában az „által vezetett minisztérium” 
szövegrész.

132. A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

140. §  A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

133. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium a  miniszternek az  európai uniós források 
felhasználásával összefüggő, valamint az  e  rendelet szerinti feladatait – ide nem értve az  5.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
53.  § (2)  bekezdés a), c)–f ) és i)  pontjában meghatározott feladatokat –, így különösen az  informatikai 
rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az  Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk 
(2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.”

 (2) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet 25/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A  FAIR tekintetében a  miniszter felhatalmazása alapján, az  abban meghatározott körben – egyebekben 
a miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium feladatkörébe tartozó tárgyban – az Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést köthet.”

 (3) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „az általa vezetett” szövegrész helyébe az „a tevékenységének segítésére kijelölt” 

szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg
lép.

134. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

142. §  Az örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről 
és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg lép.
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n) 634.4. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
o) 641.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
p) 643.2. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
q) 653. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
r) 654. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az  547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 16.1.  pontjában az „által vezetett minisztérium” 
szövegrész.

132. A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

140. §  A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

133. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium a  miniszternek az  európai uniós források 
felhasználásával összefüggő, valamint az  e  rendelet szerinti feladatait – ide nem értve az  5.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
53.  § (2)  bekezdés a), c)–f ) és i)  pontjában meghatározott feladatokat –, így különösen az  informatikai 
rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az  Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk 
(2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.”

 (2) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet 25/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A  FAIR tekintetében a  miniszter felhatalmazása alapján, az  abban meghatározott körben – egyebekben 
a miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium feladatkörébe tartozó tárgyban – az Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést köthet.”

 (3) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „az általa vezetett” szövegrész helyébe az „a tevékenységének segítésére kijelölt” 

szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg
lép.

134. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

142. §  Az örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről 
és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg lép.
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135. A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

143. §  A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében 
az „az oktatásért és kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

136. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OVF)
„i) közreműködik az  egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi projektek tervezésével, 
a  források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásában,”

 (2) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A területi vízügyi igazgatóság
ellátja a  vizek kártételei elleni védelemmel, a  vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, 
valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat, ennek keretében]
„af ) közreműködik a védőművek építésére és fejlesztésére irányuló beruházási tevékenységek végrehajtásában,”

 (3) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. A központi költségvetésből megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, 
előkészítésével és megvalósításával összefüggő hatáskör gyakorlása
10/C.  § A központi költségvetésből megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, 
előkészítésével és megvalósításával összefüggő vízügyi igazgatási tevékenységet a  vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért felelős miniszter és a  vízgazdálkodásért felelős miniszter az  állami beruházásokért felelős miniszter 
egyetértésével végzi, közvetlenül az  OVF, valamint az  OVF mint tulajdonosi joggyakorló irányítása alá tartozó 
gazdasági társaság közreműködésével.”

 (4) Hatályát veszti a  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. alcím címe.

137. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

145. §  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 4. § k) pontjában” szövegrész 

helyébe a „182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § k) pontjában” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az R. 4. § k) pontjában” szövegrész helyébe az „az R. 6. § k) pontjában” szöveg
lép.

138. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló  
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

146. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 
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programozási időszakban a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.  § a)  pontjában az „a nemzeti fejlesztési 
miniszter” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

139. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

147. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

148. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 25. § (8) bekezdése,
b) 34. § (1) és (2) bekezdése.

140. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

149. §  Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
a) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:5 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg,
b) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért” szöveg
lép.

141. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

150. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) 2. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a  továbbiakban: létfontosságú rendszerelemek) 
meghatározása során az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat]
„f ) 19. sorában meghatározott társadalombiztosítási ágazat, az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő”
[jár el javaslattevő hatóságként.]

142. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

151. §  Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

143. A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros 
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

152. § (1) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) az állami beruházásokért felelős miniszterrel 
együttműködve, a  (3)  bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a  Kormány számára a  Korm. rendelet 
1. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék módosítását.”
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programozási időszakban a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.  § a)  pontjában az „a nemzeti fejlesztési 
miniszter” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

139. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

147. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

148. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 25. § (8) bekezdése,
b) 34. § (1) és (2) bekezdése.

140. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

149. §  Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
a) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:5 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg,
b) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért” szöveg
lép.

141. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

150. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) 2. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a  továbbiakban: létfontosságú rendszerelemek) 
meghatározása során az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat]
„f ) 19. sorában meghatározott társadalombiztosítási ágazat, az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő”
[jár el javaslattevő hatóságként.]

142. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

151. §  Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

143. A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros 
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

152. § (1) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) az állami beruházásokért felelős miniszterrel 
együttműködve, a  (3)  bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a  Kormány számára a  Korm. rendelet 
1. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék módosítását.”
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 (2) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 5. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  működési területével érintett vízügyi igazgatóság a  (2)  bekezdés szerinti kérelmet, annak mellékleteit, 
valamint – a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben – a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó 
jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az  Országos Vízügyi Főigazgatóságnak 
(a továbbiakban: OVF). Az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe 
véve a kérelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 15 napon belül felterjeszti a miniszternek.
A miniszter – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterrel és az állami beruházásokért felelős miniszterrel történt 
egyeztetést követően – a  kérelemben szereplő, az  OVF által támogatott fejlesztési igényt nyilvántartásba veszi, 
ha az az Irányelv hatálya alá tartozik vagy a  (2) bekezdés szerinti kiépítési kötelezettséget érint. A nyilvántartásba 
vételről szóló értesítést az  OVF a  működési területével érintett vízügyi igazgatóságon keresztül továbbítja 
a kérelmező részére.
(6) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a nyilvántartásba vett önkormányzati fejlesztési 
igények elektronikus közzétételéről.
(7) A  nyilvántartásba vett fejlesztési igények finanszírozási forrásának hiánya esetén a  miniszter és az  állami 
beruházásokért felelős miniszter kezdeményezésére a  Kormány a  tárgyévet követő év június 30-ig dönt 
a finanszírozhatóságról.”

 (3) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OVF az adatok alapján elkészíti a Településsoros Jegyzéket, valamint a 3. melléklet szerinti adattartalommal 
kivonatot készít (a  továbbiakban: Tájékoztató Jegyzék) és a  tárgyévet követő év október 31-ig megküldi 
a miniszternek és az állami beruházásokért felelős miniszternek.”

144. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló  
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

153. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és 
a  felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 3.  § 
(3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

145. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

154. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

146. A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

155. §  A Magyarország Kormánya és a  Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.
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147. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 
sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló  
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

156. §  A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet 
ellenőrzési rendjéről és a  kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1.  melléklet 6.  pontjában, 3.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat A:3–A:4 mezőjében és 3.  melléklet 
3.1.1. pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

148. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

157. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
2.  § (2a)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami 
támogatásokért” szöveg lép.

149. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

158. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 4.  § (3a)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú 
állami támogatásokért” szöveg lép.

150. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

159. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi  
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. § 1. pontjában az „által vezetett” szövegrész 
helyébe az „által vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg lép.

151. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

160. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és g)  pont gb)  alpontjában, 2/B.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 

2/B.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 2/B.  § (6)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés 6. és 15.  pontjában, 6.  § nyitó 
szövegrészében, 8.  § b)  pont nyitó szövegrészében és b)  pont bb)  alpontjában, 9.  § (1)  bekezdésében, 
10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

c) 2/C.  § (4) és (6)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában, 6.  § a)  pontjában, 18.  § (1)  bekezdésében  
az „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg

lép.

161. §  Hatályát veszti az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 19. § (2) bekezdése,
b) 20. § (14) bekezdése.

988 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 



4108 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

147. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 
sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló  
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

156. §  A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet 
ellenőrzési rendjéről és a  kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1.  melléklet 6.  pontjában, 3.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat A:3–A:4 mezőjében és 3.  melléklet 
3.1.1. pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

148. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

157. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
2.  § (2a)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami 
támogatásokért” szöveg lép.

149. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

158. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 4.  § (3a)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú 
állami támogatásokért” szöveg lép.

150. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

159. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi  
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. § 1. pontjában az „által vezetett” szövegrész 
helyébe az „által vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg lép.

151. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

160. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és g)  pont gb)  alpontjában, 2/B.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 

2/B.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 2/B.  § (6)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés 6. és 15.  pontjában, 6.  § nyitó 
szövegrészében, 8.  § b)  pont nyitó szövegrészében és b)  pont bb)  alpontjában, 9.  § (1)  bekezdésében, 
10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

c) 2/C.  § (4) és (6)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában, 6.  § a)  pontjában, 18.  § (1)  bekezdésében  
az „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg

lép.

161. §  Hatályát veszti az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 19. § (2) bekezdése,
b) 20. § (14) bekezdése.
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152. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

162. §  A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „településfejlesztésért és településrendezésért” szövegrész helyébe a „Magyar Falu 

Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)” szövegrész 

helyébe a „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)” szöveg
lép.

153. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. §  Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében a „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

154. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

164. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
8.  § (6)  bekezdésében az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős 
minisztert” szöveg lép.

155. Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

165. §  Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az  állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2.  § 4.  pontjában és 3.  § (1)  bekezdésében az  „állami vagyon felügyeletéért” szövegrész helyébe az  „állami 
beruházásokért” szöveg lép.

156. A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és 
tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 
módosítása

166. §  A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdésében az  „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása 
tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

157. A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági 
együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

167. §  A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
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158. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

168. §  Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a  felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § a) pontjában, 3. § b) pont nyitó szövegrészében és 
4. § a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

159. A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

169. §  A Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

160. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

170. §  A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért” szöveg lép.

161. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

171. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 36.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Kincstár felett]
„a) a nyugellátásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter;”
[gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv 
részére meghatározott feladatokat.]

 (2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül 
ki:
[A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 36.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Kincstár felett]
„f ) a fogyatékossági támogatással, a  vakok személyi járadékával, a  rokkantsági járadékkal, a  bányászati 
keresetkiegészítéssel és a  bányászok egészségkárosodási járadékával kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben 
a szociálpolitikáért felelős miniszter”
[gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv 
részére meghatározott feladatokat.]

172. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14.  § (4)  bekezdése a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi]
„d) az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok utazási költségtérítési támogatással 
kapcsolatos eljárásaiban az  elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és 
postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat.”

173. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a) 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „utazási költségtérítéssel” szövegrész helyébe az „utazási költségtérítési 

támogatással” szöveg,
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158. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

168. §  Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a  felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § a) pontjában, 3. § b) pont nyitó szövegrészében és 
4. § a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

159. A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

169. §  A Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

160. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

170. §  A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért” szöveg lép.

161. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

171. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 36.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Kincstár felett]
„a) a nyugellátásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter;”
[gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv 
részére meghatározott feladatokat.]

 (2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül 
ki:
[A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 36.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Kincstár felett]
„f ) a fogyatékossági támogatással, a  vakok személyi járadékával, a  rokkantsági járadékkal, a  bányászati 
keresetkiegészítéssel és a  bányászok egészségkárosodási járadékával kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben 
a szociálpolitikáért felelős miniszter”
[gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv 
részére meghatározott feladatokat.]

172. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14.  § (4)  bekezdése a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi]
„d) az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok utazási költségtérítési támogatással 
kapcsolatos eljárásaiban az  elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és 
postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat.”

173. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a) 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „utazási költségtérítéssel” szövegrész helyébe az „utazási költségtérítési 

támogatással” szöveg,
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b) 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „és a  gyermekgondozási díjat” szövegrész helyébe  
az „ , a gyermekgondozási díjat, a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatását, a gyermeket nevelő 
családok otthonfelújítási támogatását és a babaváró támogatást” szöveg,

c) 14.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg,

d) 14.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az „utazási költségtérítésnek” szövegrész helyébe az „utazási költségtérítési 
támogatásnak” szöveg,

e) 15.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

f ) 15.  § (4)  bekezdésében az  „Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „A vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg

lép.

162. A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális 
együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

174. §  A Magyarország Kormánya és a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

163. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről 
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. §  A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló  
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 25.  §-ában a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe 
a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

164. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló  
371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

176. §  A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „94/2018. (V. 22.)” szövegrész helyébe a  „182/2022. (V. 24.)” szöveg és 

a „30/E. §” szövegrész helyébe a „133. §” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „30/E. §” szövegrészek helyébe a „133. §” szöveg
lép.

165. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

177. §  Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 9. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter, a gyermekek és 

az ifjúság védelméért felelős miniszterrel egyetértésben” szöveg,
b) 2.  melléklet „II. Szociálpolitikai szakértők” cím 1.  pont 1.3.  alpontjában, 2.  pont 2.3.  alpontjában, 3.  pont 

3.3.  alpontjában, 4.  pont 4.3.  alpontjában, 5.  pont 5.3.  alpontjában, 7.  pont 7.3.  alpontjában, 8.  pont 
8.3.  alpontjában, 9.  pont 9.3.  alpontjában, 10.  pont 10.3.  alpontjában, 11.  pont 11.2.  alpontjában, 12.  pont 
12.3. alpontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg

lép.
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166. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

178. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pont c) alpontjában és a B:14 mezőjében az „az oktatásért” szövegrész 

helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg
lép.

167. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

179. §  A személy- és vagyonőr, a  magánnyomozó, az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, 
valamint a  fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő 
szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Külgazdasági és Külügyminisztérium” 
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

168. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és 
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

180. §  A társasházkezelő, az  ingatlankezelő, az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6/A.  §-ában a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter” szöveg lép.

169. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához 
nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

181. §  Az első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdésében  
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

170. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

182. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a  „Földművelésügyi” szövegrész helyébe 

a „Földügyért felelős” szöveg,
b) 1.  melléklet 15.  pontjában foglalt táblázat D:9 és D:10 mezőjében az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért” 

szövegrész helyébe a  „Gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg

lép.
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166. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

178. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pont c) alpontjában és a B:14 mezőjében az „az oktatásért” szövegrész 

helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg
lép.

167. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

179. §  A személy- és vagyonőr, a  magánnyomozó, az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, 
valamint a  fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő 
szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Külgazdasági és Külügyminisztérium” 
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

168. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és 
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

180. §  A társasházkezelő, az  ingatlankezelő, az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6/A.  §-ában a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter” szöveg lép.

169. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához 
nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

181. §  Az első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdésében  
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

170. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

182. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a  „Földművelésügyi” szövegrész helyébe 

a „Földügyért felelős” szöveg,
b) 1.  melléklet 15.  pontjában foglalt táblázat D:9 és D:10 mezőjében az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért” 

szövegrész helyébe a  „Gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg

lép.
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171. A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és 
tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

183. §  A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési 
Megállapodás kihirdetéséről és a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 5. §-ában 
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért” szöveg lép.

172. A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 
módosítása

184. §  A Magyarország Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében  
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

173. A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

185. §  A Magyarország Kormánya és a  Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 5.  §-ában  
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

174. A Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

186. §  A Magyarország Kormánya és az  Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
„a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

175. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

187. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami 
beruházásokért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.”

176. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

188. §  Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  §-a és 14.  §-a helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„13.  § (1) A  kormányzati magasépítési beruházás előkészítője által elkészített és a  Beruházási Ügynökség által 
jóváhagyott kivitelezési dokumentációja alapján a Beruházási Ügynökség a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint – külön 
kormánydöntés nélkül – feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás megvalósítására.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az  állami beruházásokért felelős 
miniszter a  Kormány döntését kezdeményezi a  kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében. 
A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges 
kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan kérdésről, amely a  kormányzati magasépítési beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges.
14.  § (1) A  8.  § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a  Beruházási Ügynökség egyetért 
a beruházás előkészítési dokumentációjával, az állami beruházásokért felelős miniszter a kivitelezési dokumentációt 
jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.
(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami beruházásokért felelős 
miniszter a 13. § szerint jár el.”

177. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.)  
Korm. rendelet módosítása

189. §  Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 5.  § (7)  bekezdésében és a  18.  § (16)  bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinetnél” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnál” szöveg,
b) 24.  § (2)  bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet soron” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács soron”, 

a „Nemzetbiztonsági Kabinettől” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácstól” szöveg,
c) 24. § (5) és (6) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg
lép.

178. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

190. §  A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 1.  §-ában az  „az emberi 
erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

179. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

191. §  A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 111–115.  §-ában foglalt” szövegrész helyébe az  „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendeletben” szöveg lép.

180. A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában 
fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

192. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a  honvédelmi, 
rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási 
kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. §-ában a „Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsot 

(a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
b) 3. §-ában és 7. §-ában a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a  honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes 
ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az  állami beruházásokért felelős 
miniszter a  Kormány döntését kezdeményezi a  kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében. 
A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges 
kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan kérdésről, amely a  kormányzati magasépítési beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges.
14.  § (1) A  8.  § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a  Beruházási Ügynökség egyetért 
a beruházás előkészítési dokumentációjával, az állami beruházásokért felelős miniszter a kivitelezési dokumentációt 
jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.
(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami beruházásokért felelős 
miniszter a 13. § szerint jár el.”

177. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.)  
Korm. rendelet módosítása

189. §  Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 5.  § (7)  bekezdésében és a  18.  § (16)  bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinetnél” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnál” szöveg,
b) 24.  § (2)  bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet soron” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács soron”, 

a „Nemzetbiztonsági Kabinettől” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácstól” szöveg,
c) 24. § (5) és (6) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg
lép.

178. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

190. §  A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 1.  §-ában az  „az emberi 
erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

179. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

191. §  A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 111–115.  §-ában foglalt” szövegrész helyébe az  „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendeletben” szöveg lép.

180. A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában 
fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

192. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a  honvédelmi, 
rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási 
kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. §-ában a „Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsot 

(a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
b) 3. §-ában és 7. §-ában a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a  honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes 
ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a.
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181. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi 
követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen 
az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

193. §  A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a  világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről 
és elkészítésük rendjéről, a  gondnokságokról, valamint a  világörökségi területen az  államot megillető elővásárlási 
jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  melléklet 6.  pontjában a  „köznevelési oktatásért” szövegrész 
helyébe a „köznevelésért” szöveg lép.

182. Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése 
központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

194. §  Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított 
adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (6)  bekezdésében, 2.  § (1) és (2)  bekezdésében az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 

az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében az „emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 

minisztert” szöveg
lép.

183. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

195. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 77.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrum felett az  Áht. 9.  §-ában meghatározott 
irányítási hatásköröket egyedi ügyben vagy az  ügyek meghatározott csoportja vonatkozásában a  szakképzésért 
felelős miniszter vagy – az  Áht. 9.  § a), c), d) és f )  pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével – 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint középirányító szerv útján gyakorolja.”

196. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 78.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„78. § (1) A Kormány szakképzési intézményfenntartó központként
a) a  94.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a  Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt,
b) – az általa alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény vonatkozásában –
ba) a 94. § (1) bekezdés d), e) és g) pontjában, – a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése kivételével – 
a 94. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatáskör 
tekintetében a főigazgatót,
bb) a 94. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében 
a 94. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a kancellárt
jelöli ki.
(2) E  feladatkörében a  szakképzési intézményfenntartó központ a  szakképzésért felelős miniszter által alapított 
szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény felett gyakorolja a  fenntartó jogszabályban 
meghatározott fenntartói irányítási hatásköreit és teljesíti a  fenntartó jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeit.”

197. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 305.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső 
értékelése tekintetében az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.”

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 995



4116 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

198. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 306.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„306. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, 
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a  szakképzés és a  felnőttképzés irányításában való 
közreműködés a  jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az  oktatási rendszer ezen ágazatai 
működésének ellenőrzése, az  azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A  Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(3) A  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik. 
Az  államigazgatással és a  felnőttképzéssel, a  szakképzéssel, valamint a  fejlesztési források felhasználásával 
kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.
(4) Az  elnököt és az  elnökhelyetteseket a  szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az  elnök felett 
a  munkáltatói jogkört a  szakképzésért felelős miniszter, az  elnökhelyettesek felett a  munkáltatói jogkört  
– a kinevezés és felmentés kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.”

199. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 91/A. §-ában az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg,
b) 149. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg
lép.

184. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. §  A Magyarország Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás 
kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az oktatásért és a szakképzésért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

185. A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő 
világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló  
192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

201. §  A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok 
elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „innovációért és 
technológiáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter” szövegrész helyébe a „az energiapolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és az  állami 
beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

186. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

202. §  A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez 
szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
a „valamint az oktatásért” szövegrész helyébe az „és a felsőoktatásért” szöveg lép.

187. Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről 
és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

203. §  Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 
204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
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198. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 306.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„306. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, 
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a  szakképzés és a  felnőttképzés irányításában való 
közreműködés a  jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az  oktatási rendszer ezen ágazatai 
működésének ellenőrzése, az  azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A  Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(3) A  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik. 
Az  államigazgatással és a  felnőttképzéssel, a  szakképzéssel, valamint a  fejlesztési források felhasználásával 
kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.
(4) Az  elnököt és az  elnökhelyetteseket a  szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az  elnök felett 
a  munkáltatói jogkört a  szakképzésért felelős miniszter, az  elnökhelyettesek felett a  munkáltatói jogkört  
– a kinevezés és felmentés kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.”

199. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 91/A. §-ában az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg,
b) 149. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg
lép.

184. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. §  A Magyarország Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás 
kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az oktatásért és a szakképzésért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

185. A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő 
világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló  
192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

201. §  A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok 
elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „innovációért és 
technológiáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter” szövegrész helyébe a „az energiapolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és az  állami 
beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

186. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

202. §  A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez 
szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
a „valamint az oktatásért” szövegrész helyébe az „és a felsőoktatásért” szöveg lép.

187. Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről 
és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

203. §  Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 
204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
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b) 1.  § (3)  bekezdésében, a  2.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (6)  bekezdésében, 10.  § 
(2)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)–(3), (5)–(6) és (9)–(10)  bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

c) 6.  § (5)  bekezdésében, 12.  § (7)–(8)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „A miniszter” szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésben az „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg
lép.

188. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló  
490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

204. §  A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.)  
Korm. rendelet 14.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

189. Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok 
ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

205. §  Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az  illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 
495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg lép.

190. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

206. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)  
Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdés f )  pontjában az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe  
az „a kultúráért és innovációért felelős” szöveg lép.

191. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

207. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6.  § d)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az Intézet)
„d) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a  miniszternek a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ktfr.) 93.  § (1)  bekezdésében foglalt 
szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a  Ktfr. 93.  § (2)  bekezdés a) és 
b) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.”

208. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában, az „az emberi erőforrások miniszterének” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés j)  pont jd)  alpontjában az  „az emberi erőforrások miniszterének” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg,
c) 6/A.  §-ában a  „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős” 

szöveg
lép.
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192. A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén 
megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

209. §  A Magyarország Kormánya és az  Ománi Szultánság Kormánya között a  felsőoktatás területén megkötött 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az innovációért és 
technológiáért felelős” szövegrész helyébe az „a tudománypolitika koordinációjáért felelős” szöveg lép.

193. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

210. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés 11. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az SZKÖ MNB tagjai:)
„11. az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke által delegált egy fő,”

211. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 3.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 

helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében eljáró 

oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
c) 9. § (4) bekezdés 5. pontjában az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

és a felsőoktatásért felelős miniszter által közösen” szöveg
lép.

194. A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló  
324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

212. §  A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 324/2021. (VI. 9.)  
Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe  
az „a technológiai és ipari” szöveg lép.

195. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 
végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló  
440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

213. §  A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-ában 
az „innovációért és technológiáért” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért” szöveg, a „belgazdaságért” 
szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg lép.

196. A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami 
viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

214. §  A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia 
részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében az „a Magyar Államkincstár” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár, valamint tájékoztatásul a gazdaságfejlesztési miniszter” szöveg lép.

998 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 



4118 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

192. A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén 
megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

209. §  A Magyarország Kormánya és az  Ománi Szultánság Kormánya között a  felsőoktatás területén megkötött 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az innovációért és 
technológiáért felelős” szövegrész helyébe az „a tudománypolitika koordinációjáért felelős” szöveg lép.

193. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

210. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés 11. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az SZKÖ MNB tagjai:)
„11. az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke által delegált egy fő,”

211. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 3.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 

helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében eljáró 

oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
c) 9. § (4) bekezdés 5. pontjában az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

és a felsőoktatásért felelős miniszter által közösen” szöveg
lép.

194. A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló  
324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

212. §  A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 324/2021. (VI. 9.)  
Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe  
az „a technológiai és ipari” szöveg lép.

195. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 
végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló  
440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

213. §  A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-ában 
az „innovációért és technológiáért” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért” szöveg, a „belgazdaságért” 
szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg lép.

196. A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami 
viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

214. §  A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia 
részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében az „a Magyar Államkincstár” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár, valamint tájékoztatásul a gazdaságfejlesztési miniszter” szöveg lép.
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197. Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló  
575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

215. §  Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.)  
Korm. rendelet
a) 3. alcím címében a „társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos” 

szövegrész helyébe a „kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring 
rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos” szöveg,

b) 3. § nyitó szövegrészében a „társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki 
biztos (a  továbbiakban: miniszterelnöki biztos)” szövegrész helyébe a  „kormányzati egyeztetések 
koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos 
(a továbbiakban: kormánybiztos)” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „miniszterelnöki biztos” szövegrész helyébe a „kormánybiztos” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „miniszterelnöki biztost” szövegrész helyébe a „kormánybiztost” szöveg
lép.

198. A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport 
Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

216. §  A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram 
működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 
4.  § (1)  bekezdésében a  „felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében az  oktatásért” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért” szöveg lép.

199. A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények 
minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

217. §  A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről 
szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 7.  pontjában az  „az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium,” szövegrész helyébe az „a Kulturális és Innovációs Minisztérium,” szöveg lép.

200. A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi 
űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

218. §  A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrészek helyébe 
a „Védelmi Tanács” szöveg lép.

201. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

219. §  A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 2.  melléklet 2.  pont 
a) alpontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg lép.
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202. A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és 
a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok 
értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

220. §  A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a  honvédelmi 
célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló  
62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 13. § (1) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági 
Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg lép.

203. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

221. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1.  melléklete az  5.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1) bekezdés 
2. pontjában a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért” szövegrész helyébe a „pénz-, tőke- és biztosítási piac 
szabályozásáért” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 66. § (1) bekezdésében a „mint a miniszterelnök belbiztonságért felelős helyettese,” szövegrész,
b) 148. § (1) bekezdésében a „mint a miniszterelnök gazdaságpolitikáért felelős helyettese” szövegrész,
c) 190. § 4. pontjában a „központi” szövegrész,
d) 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 5. sora.

204. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

222. §  Hatályát veszti
a) a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet,
b) a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet,
c) az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és 

állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.)  
Korm. rendelet,

d) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok 
tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 
239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet,

e) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet,

f ) a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól szóló 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet.

205. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 222. § a) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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202. A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és 
a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok 
értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

220. §  A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a  honvédelmi 
célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló  
62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 13. § (1) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági 
Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg lép.

203. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

221. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1.  melléklete az  5.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1) bekezdés 
2. pontjában a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért” szövegrész helyébe a „pénz-, tőke- és biztosítási piac 
szabályozásáért” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 66. § (1) bekezdésében a „mint a miniszterelnök belbiztonságért felelős helyettese,” szövegrész,
b) 148. § (1) bekezdésében a „mint a miniszterelnök gazdaságpolitikáért felelős helyettese” szövegrész,
c) 190. § 4. pontjában a „központi” szövegrész,
d) 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 5. sora.

204. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

222. §  Hatályát veszti
a) a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet,
b) a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet,
c) az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és 

állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.)  
Korm. rendelet,

d) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok 
tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 
239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet,

e) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet,

f ) a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól szóló 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet.

205. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 222. § a) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 2. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felelős teljesítő szervek)
„l) a  köznevelésért felelős miniszter, a  szakképzésért felelős miniszter és a  felsőoktatásért felelős miniszter 
az oktatás-képzés védelmi feladatai ellátásáért,”

 2.  A  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A tervező szervek kódjai)
„b) központi államigazgatási szervek, egyéb szervek: M-01: építésügyért felelős miniszter, M-02: egészségügyért 
felelős miniszter, M-03: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, M-04: agrárpolitikáért felelős miniszter,  
M-05: belgazdaságért felelős miniszter, M-06: informatikáért felelős miniszter és az  elektronikus hírközlésért 
felelős miniszter, M-08: környezetvédelemért felelős miniszter, M-09: kultúráért felelős miniszter,  
M-10: köznevelésért felelős miniszter, M-11: szakképzésért felelős miniszter, M-12: felsőoktatásért felelős miniszter, 
M-13: államháztartásért felelős miniszter, M-14: MNB, M-15: KSH, M-16: OBH elnöke”

 3.  A  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VIII. részében foglalt 1. számú táblázat D:13 mezőjében 
az  „oktatásért” szövegrész helyébe a  „köznevelésért” szöveg és a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter, 
szakképzésért felelős miniszter, felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

2. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete a következő 8a. ponttal egészül ki:
„8a. Építési és Beruházási Minisztérium”

3. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A C

1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái)

25. 2.2.1. Képzettség

köznevelésért felelős miniszter  
szakképzésért felelős miniszter  
felsőoktatásért felelős miniszter  

felnőttképzésért felelős miniszter

 2.  A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A C

1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái)

36.
2.4.4. Köznevelés, szakképzés, 

felsőoktatás
köznevelésért felelős miniszter
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4. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A B

Adatkezelő szervezet neve Rövidítés)

12. Technológiai és Ipari Minisztérium TIM

5. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt 
táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre)

3 Országos Meteorológiai Szolgálat irányítás

A Kormány 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő 
módosításáról

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c), h), i) és n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés c) és 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 8. és 11.  §-ában, valamint a  73.  § (1)  bekezdés r) és 
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § 
(1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. és 9. alcím, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLIV.  törvény 12.  § a) és f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 29. és 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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4. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A B

Adatkezelő szervezet neve Rövidítés)

12. Technológiai és Ipari Minisztérium TIM

5. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt 
táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre)

3 Országos Meteorológiai Szolgálat irányítás

A Kormány 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő 
módosításáról

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c), h), i) és n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés c) és 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 8. és 11.  §-ában, valamint a  73.  § (1)  bekezdés r) és 
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § 
(1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. és 9. alcím, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLIV.  törvény 12.  § a) és f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 29. és 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 111. szám 4299

A Kormány 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelete
egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  §, a  7.  § 2.  pontja, valamint a  8.  § 1. és 2.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. §, a 4. § és a 8. § 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § (1)  bekezdése, a  7.  § 1.  pontja és az  1.  melléklet tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § 3. és 4.  pontja, valamint a  8.  § 3. és 4.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9–11. § és a 4–6. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1a) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 11.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni, 
e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott követelményeit
a) az önkormányzati hivatal, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetőjére, illetve
b) az irányító szerv vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési 
szerv vezetőjére
kell alkalmazni, kivéve, ha az  önkormányzati hivatal, illetve a  társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 
költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott 
követelményeknek és a költségvetési szerv vezetője a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására írásban kijelölte. 
Az  e  bekezdésben meghatározott esetben a  9.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok ellátásáért az  a) és b)  pontban 
meghatározott személy felel az e bekezdésben meghatározott kivétellel.”

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 88.  § (1)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatás folyósítása)
„d) az Áht. 51. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett Kincstárnál 
vezetett fizetési számlájára”
(történő kifizetéssel lehetséges.)

3. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 128.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Kincstár a  működési előirányzatokra jutó központi támogatás január havi keretét – a  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium 1–7.  címéhez tartozó költségvetési szervek, valamint a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a  személyi juttatások 1/12-ének 35%-ával és a  munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 1/12-ével csökkenti. A  Kincstár ettől a  fejezetet irányító szerv kérelmére 
eltérést engedélyezhet.”
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4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 141.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„141.  § (1) A  helyi önkormányzat, továbbá az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati 
költségvetési szerv részére az Áht. 83. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeget – a (2) bekezdés szerinti költségvetési 
támogatás kivételével – az Áht. 84. § (1)–(3) bekezdése szerinti fizetési számlára kell folyósítani.
(2) Az Áht. 51. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó költségvetési támogatást az önkormányzat Kincstárnál vezetett 
fizetési számlájára kell folyósítani.”

5. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (2a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség mértékének megállapítása során a  Kormány irányítása 
alá tartozó központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat – a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezet Alapok alapja pénzügyi eszközök fejezeti kezelésű előirányzatainak kivételével – bevételként 
elszámolt európai uniós programokból származó és egyéb uniós bevételek tekintetében előre jelzett bevételei 
összegét nem kell figyelembe venni.”

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a a következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében a  (2)  bekezdés szerinti fejezeti 
egyenleget a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8., valamint a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
9–21. címek között megosztva kell figyelembe venni az eltérések megállapítása során.”

6. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 5. melléklete a 2. melléklet és
2. 6. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

7. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 1/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „94/2018. (V. 22.)” szövegrész helyébe a „182/2022. (V. 24.)” szöveg,
2. 9. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „(4a)–(4c)” szövegrész helyébe a „(4a) és (4b)” szöveg,
3. 52.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „miniszteri biztost,” szövegrész helyébe a „miniszteri biztost, valamint” 

szöveg,
4. 52. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetőjét, valamint” szövegrész helyébe a „vezetőjét.” szöveg,
5. 88. § (1) bekezdés b) pontjában a „számlájára, vagy” szövegrész helyébe a „számlájára,” szöveg és
6. 88. § (1) bekezdés c) pontjában a „lehetséges.” szövegrész helyébe a „lehetséges, vagy” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 9. § (5) bekezdés c) pontja,
2. 9. § (5b) bekezdése,
3. 52. § (4) bekezdés e) pontja,
4. 55. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja és
5. 88. § (4) bekezdése.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet és
2. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

1004 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 



4300 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 111. szám 

4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 141.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„141.  § (1) A  helyi önkormányzat, továbbá az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati 
költségvetési szerv részére az Áht. 83. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeget – a (2) bekezdés szerinti költségvetési 
támogatás kivételével – az Áht. 84. § (1)–(3) bekezdése szerinti fizetési számlára kell folyósítani.
(2) Az Áht. 51. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó költségvetési támogatást az önkormányzat Kincstárnál vezetett 
fizetési számlájára kell folyósítani.”

5. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (2a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség mértékének megállapítása során a  Kormány irányítása 
alá tartozó központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat – a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezet Alapok alapja pénzügyi eszközök fejezeti kezelésű előirányzatainak kivételével – bevételként 
elszámolt európai uniós programokból származó és egyéb uniós bevételek tekintetében előre jelzett bevételei 
összegét nem kell figyelembe venni.”

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a a következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében a  (2)  bekezdés szerinti fejezeti 
egyenleget a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8., valamint a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
9–21. címek között megosztva kell figyelembe venni az eltérések megállapítása során.”

6. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 5. melléklete a 2. melléklet és
2. 6. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

7. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 1/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „94/2018. (V. 22.)” szövegrész helyébe a „182/2022. (V. 24.)” szöveg,
2. 9. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „(4a)–(4c)” szövegrész helyébe a „(4a) és (4b)” szöveg,
3. 52.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „miniszteri biztost,” szövegrész helyébe a „miniszteri biztost, valamint” 

szöveg,
4. 52. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetőjét, valamint” szövegrész helyébe a „vezetőjét.” szöveg,
5. 88. § (1) bekezdés b) pontjában a „számlájára, vagy” szövegrész helyébe a „számlájára,” szöveg és
6. 88. § (1) bekezdés c) pontjában a „lehetséges.” szövegrész helyébe a „lehetséges, vagy” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 9. § (5) bekezdés c) pontja,
2. 9. § (5b) bekezdése,
3. 52. § (4) bekezdés e) pontja,
4. 55. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja és
5. 88. § (4) bekezdése.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet és
2. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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10. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „vagyonról 
fejezetenként” szövegrész helyébe a „vagyonról – a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
fejezeti kezelésű előirányzatai esetében címenként – fejezetenként” szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 2. § (5) bekezdése,
2. 31. § (4) és (5) bekezdése,
3. 32. § (5)–(7) bekezdése és
4. 33. § (4) bekezdése.

3. 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

12. §  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 1. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem tartoznak e  rendelet hatálya alá a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon 
beszerzései, amelyek)
„g) a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 9., 20. és 21.  címet érintő beszerzései, és nem minősülnek védelmi és 
biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek.”

4. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2022. július 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

 I. Az államháztartás központi alrendszerében
 1. a központi költségvetés I. fejezeténél – az a)–h) pontban meghatározott kivétellel – az Országgyűlés Hivatala 

és annak főigazgatója,
a) a 8–11. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
b) a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tekintetében a  Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság és annak elnöke,
d) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak elnöke,
e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tekintetében a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal és annak elnöke,
f ) a Nemzeti Választási Iroda tekintetében a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke,
g) a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tekintetében a  Nemzeti Emlékezet Bizottságának 

Hivatala és annak főigazgatója,
h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tekintetében a  Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatósága és annak elnöke,
 2. a központi költségvetés II. fejezeténél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak hivatalvezetője,
 3. a központi költségvetés III. fejezeténél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,
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 4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és annak főtitkára,
 5. a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,
 6. a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,
 7. a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,
 8. a központi költségvetés IX. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – a Belügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 4. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 9. a központi költségvetés X. fejezeténél az  Igazságügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 119. §-a szerinti 
tagja,

10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és 
a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,
a) a 3. és a  7.  cím, valamint a  30.  cím 1.  alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében 

a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,
b) a 32.  cím 4.  alcíme tekintetében a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
11. a központi költségvetés XII. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
12. a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja, 

a 21. cím 3. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
15. a központi költségvetés XVI. fejezeténél az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a 

szerinti tagja,
16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a 

szerinti tagja, a 21. cím 1. és 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a 
szerinti tagja,

17. a  központi költségvetés XVIII. fejezeténél a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 
a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,

18. a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
19. a  központi költségvetés XX. fejezeténél – az  a) és b)  pontban meghatározott kivétellel – a  Kulturális és 

Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
a) a 21.  cím 1.  alcíme tekintetében a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak 

elnöke,
20. a  központi költségvetés XXI. fejezeténél – az  a) és b)  pontban meghatározott kivétellel – a  Miniszterelnöki 

Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 21.  cím 22.  alcíme tekintetében a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
21. a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
22. a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,
23. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
24. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,
25. a  központi költségvetés XXXV. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
26. a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat elnöke,
27. a központi költségvetés XLI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
28. a  központi költségvetés XLII. fejezeténél a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
29. a  központi költségvetés XLIII. fejezeténél a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
30. a központi költségvetés XLIV. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
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 4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és annak főtitkára,
 5. a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,
 6. a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,
 7. a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,
 8. a központi költségvetés IX. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – a Belügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 4. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 9. a központi költségvetés X. fejezeténél az  Igazságügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 119. §-a szerinti 
tagja,

10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és 
a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,
a) a 3. és a  7.  cím, valamint a  30.  cím 1.  alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében 

a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,
b) a 32.  cím 4.  alcíme tekintetében a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
11. a központi költségvetés XII. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
12. a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja, 

a 21. cím 3. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
15. a központi költségvetés XVI. fejezeténél az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a 

szerinti tagja,
16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a 

szerinti tagja, a 21. cím 1. és 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a 
szerinti tagja,

17. a  központi költségvetés XVIII. fejezeténél a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 
a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,

18. a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
19. a  központi költségvetés XX. fejezeténél – az  a) és b)  pontban meghatározott kivétellel – a  Kulturális és 

Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
a) a 21.  cím 1.  alcíme tekintetében a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak 

elnöke,
20. a  központi költségvetés XXI. fejezeténél – az  a) és b)  pontban meghatározott kivétellel – a  Miniszterelnöki 

Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 21.  cím 22.  alcíme tekintetében a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
21. a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
22. a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,
23. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
24. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,
25. a  központi költségvetés XXXV. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
26. a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat elnöke,
27. a központi költségvetés XLI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
28. a  központi költségvetés XLII. fejezeténél a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
29. a  központi költségvetés XLIII. fejezeténél a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
30. a központi költségvetés XLIV. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 111. szám 4303

31. a központi költségvetés L. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
32. a központi költségvetés LI. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
33. a  központi költségvetés LXII. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
34. a központi költségvetés LXV. fejezeténél a Bethlen Gábor Alapért felelős testület,
35. a központi költségvetés LXVI. fejezeténél a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a 

szerinti tagja,
36. a  központi költségvetés LXVII. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
37. a  központi költségvetés LXXI. fejezeténél a  Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a  Pénzügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
38. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – a Belügyminisztérium és 

Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 2. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

39. a  központi költségvetés XLVII. fejezeténél – az  1–19.  pontban meghatározott kivétellel – a  Pénzügy-
minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 1. az  1.  cím 2.  alcíme tekintetében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,
 2. az  1.  cím 3.  alcíme tekintetében a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
 3. az 1. cím 4. alcíme – a 3–5. jogcímcsoport kivételével – tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,
 4. az  1.  cím 4.  alcím 3. és 4. jogcímcsoportja tekintetében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
 5. az  1.  cím 4.  alcím 5. jogcímcsoportja tekintetében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,
 6. a  2.  cím 1.  alcíme – a  3., 7., 11., 13. és 14. jogcímcsoport kivételével – tekintetében 

a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,
 7. a  2.  cím 1.  alcím 3., 7. és 13. jogcímcsoportja tekintetében a  Miniszterelnökség és a  Kormánynak 

a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,
 8. a  2.  cím 1.  alcím 11. és 14. jogcímcsoportja tekintetében a  Miniszterelnökség és a  Kormánynak 

a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
 9. a 2. cím 3. alcíme és 4. alcím 2. jogcímcsoportja tekintetében az Agrárminisztérium és a Kormánynak 

a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
10. a 2. cím 12. alcíme tekintetében Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
11. a  2.  cím 6.  alcíme, valamint a  4.  cím tekintetében a  Technológiai és Ipari Minisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a szerinti tagja,
12. a  2.  cím 7.  alcíme tekintetében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,
13. a  2.  cím 8.  alcíme tekintetében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
14. a 2. cím 12. alcíme tekintetében a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
15. a 2. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti 

tagja,
16. a  2.  cím 10.  alcíme tekintetében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
17. a 2. cím 11. alcíme tekintetében a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
18. a 2. cím 13. alcíme tekintetében az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a 

szerinti tagja,
19. a 3. cím tekintetében az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a szerinti 

tagja.
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 II. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében
1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) – a  közös önkormányzati hivatal kivételével – a  helyi önkormányzat által irányított költségvetési 
szerv esetében a képviselő-testület, közgyűlés és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a  közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke,

c) a társulás által irányított költségvetési szerv esetében a társulási tanács és annak elnöke,
d) a területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács által 

irányított költségvetési szerv esetében a  térségi fejlesztési tanács és a  térségi fejlesztési tanács 
elnöke,

2. a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében
a) a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke,
b) az országos nemzetiségi önkormányzat esetében az országos nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete és a képviselő-testület elnöke.”

2. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

8

államháztartás 
központi 

alrendszerébe 
tartozó költségvetési 

szerv, kivéve 
a honvédelemért 

felelős miniszter által 
vezetett minisztérium 
és az általa irányított 
költségvetési szervek 

(ide nem értve 
a 20. címen szereplő 

költségvetési 
szerveket), 

valamint a polgári 
nemzetbiztonsági 

szolgálatok

a személyi 
juttatásokat, 

valamint egyéb 
kifizetéseket terhelő, 

továbbá azokkal 
összefüggésben 

felmerülő közterhek

Kincstár
havonta, 

a hónap 16-áig

az adatszolgáltatás 
elmulasztása 
esetén annak 
teljesítéséig 

a Kincstár 
az előirányzat-
felhasználási 

keret megnyitást 
felfüggeszti, 

a költségvetési 
szerv fizetési 

számlája terhére 
benyújtott fizetési 
megbízásokat nem 

teljesíti
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 II. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében
1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) – a  közös önkormányzati hivatal kivételével – a  helyi önkormányzat által irányított költségvetési 
szerv esetében a képviselő-testület, közgyűlés és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a  közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke,

c) a társulás által irányított költségvetési szerv esetében a társulási tanács és annak elnöke,
d) a területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács által 

irányított költségvetési szerv esetében a  térségi fejlesztési tanács és a  térségi fejlesztési tanács 
elnöke,

2. a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében
a) a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke,
b) az országos nemzetiségi önkormányzat esetében az országos nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete és a képviselő-testület elnöke.”

2. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

8

államháztartás 
központi 

alrendszerébe 
tartozó költségvetési 

szerv, kivéve 
a honvédelemért 

felelős miniszter által 
vezetett minisztérium 
és az általa irányított 
költségvetési szervek 

(ide nem értve 
a 20. címen szereplő 

költségvetési 
szerveket), 

valamint a polgári 
nemzetbiztonsági 

szolgálatok

a személyi 
juttatásokat, 

valamint egyéb 
kifizetéseket terhelő, 

továbbá azokkal 
összefüggésben 

felmerülő közterhek

Kincstár
havonta, 

a hónap 16-áig

az adatszolgáltatás 
elmulasztása 
esetén annak 
teljesítéséig 

a Kincstár 
az előirányzat-
felhasználási 

keret megnyitást 
felfüggeszti, 

a költségvetési 
szerv fizetési 

számlája terhére 
benyújtott fizetési 

megbízásokat nem 
teljesíti
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 2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

10

fejezetet irányító 
szerv, elkülönített 
állami pénzalap 
kezelő szerve, 

társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai 

kezelő szerve

a költségvetési évben 
– a fejezetbe tartozó 

költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 

előirányzatok, 
központi kezelésű 

előirányzatok – 
a kezelt elkülönített 

állami pénzalap, 
társadalombiztosítás 

pénzügyi alapja 
előirányzatai terhére 

devizában történő 
várható kifizetésekről 

összesítve, 
az 500 millió forint 
feletti kifizetéseket 

egyedileg megjelölve

Kincstár
havonta,

a hónap 25-éig

 3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

14

32. §  
(1)–(5) bekezdése, 

32/A. § (2) bekezdése 
és 33. § (1) és 

(2) bekezdése szerinti 
szervezet

adatszolgáltatás 
az elemi 

költségvetésről
Kincstár

32. § (6) bekezdése 
és 33. § (1) és 
(2) bekezdése 

szerint

 4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 14b sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

14b
a kötelezettséget 

vállaló szerv

az Áht. 36. § 
(2) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalás 

létrejöttére, 
összegére, fizetési 

ütemezésére, 
valamint adatainak 

módosítására, 
a kötelezettség- 

vállalás 
megszűnésére 

vonatkozó 
információk

Kincstár

a kötelezettség- 
vállalás létrejöttét, 

módosítását, 
megszűnését 

követő öt napon 
belül
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 5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

20

fejezetet irányító 
szerv, államháztartás 

központi 
alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv

a 167. §  
(2)–(4) bekezdése 

szerinti előirányzat-
módosítások, 

átcsoportosítások

Kincstár
167. §  

(2)–(4) bekezdése 
szerint

 6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

21
a 169. § szerinti 

szervezet

a 169. § szerinti 
időközi költségvetési 

jelentés
169. § szerint 169. § szerint

az adatokat 
alátámasztó
– könyvelési 
rendszerből 

a Kincstár 
által közzétett 

adatszerkezetben 
előállított – teljes 

főkönyvi kivonatot 
elektronikus úton 

mellékelni kell 
a Kincstár által 
működtetett 
elektronikus 

adatszolgáltató 
rendszerben, 

a főkönyvi 
kivonat állományi 

számláinak 
nyitó értékeit 

a Kincstár az éves 
költségvetési 

beszámoló 
elfogadását 

követő időszakra 
vonatkozó 

adatszolgálta- 
tásoknál vizsgálja

 7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

22
a 170. § szerinti 

szervezet

a 170. § 
szerinti időközi 
mérlegjelentés

170. § szerint 170. § szerint
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 5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

20

fejezetet irányító 
szerv, államháztartás 

központi 
alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv

a 167. §  
(2)–(4) bekezdése 

szerinti előirányzat-
módosítások, 

átcsoportosítások

Kincstár
167. §  

(2)–(4) bekezdése 
szerint

 6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

21
a 169. § szerinti 

szervezet

a 169. § szerinti 
időközi költségvetési 

jelentés
169. § szerint 169. § szerint

az adatokat 
alátámasztó
– könyvelési 
rendszerből 

a Kincstár 
által közzétett 

adatszerkezetben 
előállított – teljes 

főkönyvi kivonatot 
elektronikus úton 

mellékelni kell 
a Kincstár által 
működtetett 
elektronikus 

adatszolgáltató 
rendszerben, 

a főkönyvi 
kivonat állományi 

számláinak 
nyitó értékeit 

a Kincstár az éves 
költségvetési 

beszámoló 
elfogadását 

követő időszakra 
vonatkozó 

adatszolgálta- 
tásoknál vizsgálja

 7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

22
a 170. § szerinti 

szervezet

a 170. § 
szerinti időközi 
mérlegjelentés

170. § szerint 170. § szerint
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 8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

25a

az állam és 
a Gazdasági 

Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet, 

a Nemzetközi 
Valutalap és 

a Világbank között 
kötött szerződések 

végrehajtásáért 
felelős

nemzetközi pénzügyi 
intézménnyel kötött 
szerződésben előírt 
rendszeres, illetve 

eseti adatszolgáltatás 
– beleértve 

a finanszírozott 
beruházások 

helyszíni 
ellenőrzésében való 

közreműködést, 
a nemzetközi 

pénzügyi intézmény 
képviselőivel való 
együttműködést, 

valamint 
a szerződésekből 

fakadó állami 
kötelezettség- 

vállalások 
teljesítése és 

az érintett szereplők 
együttműködése 
javítása céljából 
összehívott eseti 
rendszerességű 

egyeztetéseken való 
részvételt –  

a nemzetközi 
pénzügyi intézmény 

által megkívánt 
formában és 
tartalommal

állam- 
háztartásért 

felelős 
miniszter

szerződés/egyedi 
igény szerint
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25b

az állam és  
– 25a pontban 
meghatározott 
kivételekkel – 
a nemzetközi 

pénzügyi 
intézmények között 
kötött szerződések 

végrehajtásáért 
felelős

nemzetközi pénzügyi 
intézménnyel kötött 
szerződésben előírt 
rendszeres, illetve 

eseti adatszolgáltatás 
– beleértve 

a finanszírozott 
beruházások 

helyszíni 
ellenőrzésében való 

közreműködést, 
a nemzetközi 

pénzügyi intézmény 
képviselőivel való 
együttműködést, 

valamint 
a szerződésekből 

fakadó állami 
kötelezettség- 

vállalások 
teljesítése és 

az érintett szereplők 
együttműködése 
javítása céljából 
összehívott eseti 
rendszerességű 

egyeztetéseken való 
részvételt –  

a nemzetközi 
pénzügyi intézmény 

által megkívánt 
formában és 
tartalommal

gazdaság- 
fejlesztési 
miniszter

szerződés/egyedi 
igény szerint
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25b

az állam és  
– 25a pontban 
meghatározott 
kivételekkel – 
a nemzetközi 

pénzügyi 
intézmények között 
kötött szerződések 

végrehajtásáért 
felelős

nemzetközi pénzügyi 
intézménnyel kötött 
szerződésben előírt 
rendszeres, illetve 

eseti adatszolgáltatás 
– beleértve 

a finanszírozott 
beruházások 

helyszíni 
ellenőrzésében való 

közreműködést, 
a nemzetközi 

pénzügyi intézmény 
képviselőivel való 
együttműködést, 

valamint 
a szerződésekből 

fakadó állami 
kötelezettség- 

vállalások 
teljesítése és 

az érintett szereplők 
együttműködése 
javítása céljából 
összehívott eseti 
rendszerességű 

egyeztetéseken való 
részvételt –  

a nemzetközi 
pénzügyi intézmény 

által megkívánt 
formában és 
tartalommal

gazdaság- 
fejlesztési 
miniszter

szerződés/egyedi 
igény szerint
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3. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt 
táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1
Kötelezően közzéteendő 

közérdekű adat megnevezése
Közzétételre kötelezett Közzététel helye Frissítés Megőrzés)

12

A közbeszerzési eljárás 
eredményeként 

az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv, továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat, 

elkülönített állami pénzalap 
terhére megkötött, nettó 100 
millió forint teljesítési értéket 

meghaladó szerződések 
alapján teljesített kifizetés 

összege, közvetlen jogosultja 
és a kifizetés időpontja

a) Az ajánlatkérő 
vagy

b) irányító 
szerve

a) Az ajánlatkérő 
honlapja, ennek 

hiányában
b) az irányító 

szerv honlapja

A kifizetést 
követő 8 napon 

belül.

Az előző állapot 
nem törölhető.

4. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I. fejezet 8–11.  címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV. fejezet 21.  cím 3.  alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. és 7. jogcímcsoportjába 

tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 9. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XXI. fejezet 22.  cím 3.  alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
10. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLIII. fejezet 1.  cím 2.  alcím 2. jogcímcsoport 

3.  jogcímébe, 2.  cím 2.  alcím 4. jogcímcsoportjába és 6.  cím 1. és 5.  alcímébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok,

11. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII. fejezet 1.  cím 1., 3., 5., 6. és 7.  alcímébe, 3.  cím 
3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet L. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
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13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, 
valamint

14. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII. fejezet 2.  címébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok.”

5. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám
Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás 

gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

2.
XI. fejezet 32. cím 

4. alcím
kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásával 

kapcsolatos kötelezettségek 
(támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi 
nemzetiségi önkormányzatok 

támogatásával kapcsolatos 
kötelezettségek (támogatói 
okiratok) és a kifizetésekkel 

kapcsolatos követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

4.

XVII. fejezet 
21. cím 1. és 

5. alcím; 
XLII. fejezet 1. cím 

1–3., 5., 8–10. 
és 12–16. alcím, 

2–3. cím, 
4. cím 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 
7. cím 2. alcím, 
31. cím, 32. cím 

1. alcím 12. és 22. 
jogcímcsoport; 
L. fejezet 1–2. 
és 4–5. cím; 
LI. fejezet, 

LXXII. fejezet 
2. cím 2. és 

3. alcím

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, 
elemi költségvetés elkészítéséhez 

szükséges adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét megelőző 
8. napig

5.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó 

közhatalmi bevételekkel (pótlékok, 
bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások 
fejében átvett eszközökkel 

kapcsolatos adatok. A vállalkozások 
folyó támogatásához 

kapcsolódó követelések és 
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, 
valamint

14. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII. fejezet 2.  címébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok.”

5. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám
Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás 

gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

2.
XI. fejezet 32. cím 

4. alcím
kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásával 

kapcsolatos kötelezettségek 
(támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi 
nemzetiségi önkormányzatok 

támogatásával kapcsolatos 
kötelezettségek (támogatói 
okiratok) és a kifizetésekkel 

kapcsolatos követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

4.

XVII. fejezet 
21. cím 1. és 

5. alcím; 
XLII. fejezet 1. cím 

1–3., 5., 8–10. 
és 12–16. alcím, 

2–3. cím, 
4. cím 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 
7. cím 2. alcím, 
31. cím, 32. cím 

1. alcím 12. és 22. 
jogcímcsoport; 
L. fejezet 1–2. 
és 4–5. cím; 
LI. fejezet, 

LXXII. fejezet 
2. cím 2. és 

3. alcím

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, 
elemi költségvetés elkészítéséhez 

szükséges adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét megelőző 
8. napig

5.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó 

közhatalmi bevételekkel (pótlékok, 
bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások 
fejében átvett eszközökkel 

kapcsolatos adatok. A vállalkozások 
folyó támogatásához 

kapcsolódó követelések és 
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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6.

XX. fejezet 
21. cím 1. alcím 

1. jogcímcsoport 
8. jogcím, 

3. jogcímcsoport 
2. jogcím

fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett 
ellátásokkal kapcsolatos 

követelések és a kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

7.

XLI. fejezet
Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, 
elemi költségvetés elkészítéséhez 

szükséges adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét megelőző 
8. napig

8.

A hitelekkel, kölcsönökkel, 
értékpapírokkal, más finanszírozási 

célú műveletekkel (különösen 
betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek, 

egyéb eszközök (különösen 
értékpapírok, betétek, 
devizaszámlák) adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

9.  L. fejezet 3. cím
Szabályozott 

Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága

Bányajáradék beszedésével 
kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

10.
XLII. fejezet 4. cím 

2. alcím 1. és 
3. jogcímcsoport

a bírságot, egyéb 
központosított 

bevételt beszedő 
szervezet

A bevételekkel kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek 

adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

11.
XLII. fejezet 4. cím 

2. alcím 4. és 
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet
A bevételekkel kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

12.
XLII. fejezet 
33. cím 3. és 

4. alcím

Magyar Exporthitelt 
Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import 
Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Állami kezességbeváltásból eredő 
követelések, a kamatkiegyenlítési 

rendszer keretében fennálló 
követelések és kötelezettségek, 

a kárkintlévőség, egyéb állammal 
szembeni követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

13.
XLII. fejezet 

33. cím 5. alcím
Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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14.
XLII. fejezet 

33. cím 7. alcím

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

15.
XLII. fejezet, 

37. cím
Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez 
való hozzájárulásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

16.
XLVII. fejezet 

1. cím 7. alcím

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos és jogtalanul 

igénybe vett lakás célú állami 
támogatásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv, ERSTE 
Lakástakarék Zrt., 

Fundamenta – 
Lakáskassza Zrt., 

OTP Lakástakarék Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul 
igénybe vett állami támogatásával 

kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai.

17.
nincs címrendhez 

kötve
Magyar Nemzeti Bank

Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez.

Évente egyszer, 
a beszámoló 

elfogadását követően 

18.
nincs címrendhez 

kötve
fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek 
be nem váltott állománya adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

19.
nincs címrendhez 

kötve

Európai Uniós 
támogatások pénzügyi 

lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 

beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 

teljesítésében részt 
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 

kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés által 

korábban megelőlegezett, lezárt 
EU-s támogatási konstrukciókhoz 

kapcsolódó átadásra kerülő 
Európai Unióval szembeni 

követelések adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

”
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14.
XLII. fejezet 

33. cím 7. alcím

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

15.
XLII. fejezet, 

37. cím
Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez 
való hozzájárulásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

16.
XLVII. fejezet 

1. cím 7. alcím

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos és jogtalanul 

igénybe vett lakás célú állami 
támogatásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv, ERSTE 
Lakástakarék Zrt., 

Fundamenta – 
Lakáskassza Zrt., 

OTP Lakástakarék Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul 
igénybe vett állami támogatásával 

kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai.

17.
nincs címrendhez 

kötve
Magyar Nemzeti Bank

Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez.

Évente egyszer, 
a beszámoló 

elfogadását követően 

18.
nincs címrendhez 

kötve
fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek 
be nem váltott állománya adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

19.
nincs címrendhez 

kötve

Európai Uniós 
támogatások pénzügyi 

lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 

beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 

teljesítésében részt 
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 

kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés által 

korábban megelőlegezett, lezárt 
EU-s támogatási konstrukciókhoz 

kapcsolódó átadásra kerülő 
Európai Unióval szembeni 

követelések adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

”
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6. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 15.  melléklet K123.  pont e)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(K123. Egyéb külső személyi juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni)
„e) az  önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők juttatásait, a  honvéd tiszti alapképzésben részt vevő szerződéses 
állományú katona ösztöndíját, a  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját és egyéb pénzbeli juttatásait, a  rendvédelmi 
tanintézeteknél tisztképzésben és tiszthelyettes képzésben részesülők juttatásait, a honvédelemért felelős miniszter 
által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati ösztöndíjat, a  honvéd kollégiumok, 
gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek juttatásait, a  honvédelemért felelős miniszter által a  polgári 
felsőoktatási intézmények hallgatói és a  honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a  katonai szolgálat 
vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjat, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó 
árvák részére alapított ösztöndíjat, továbbá a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait,”

A Kormány 246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről

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 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való 
együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 
16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az  „a Magyar Népköztársaság és a  Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetsége közötti együttműködésről a  szociális ellátás területén” című egyezmény 7.  cikk (1)  bekezdésének 
a  táppénzre – ideértve a  baleseti táppénzt is – vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során a  magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező ukrán állampolgárnak
a) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény vagy
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
szerinti szálláshelyét állandó lakóhelynek kell tekinteni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (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.  § 
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „2022. június 30. napjáig” szövegrész helyébe az  „az Ukrajna területén 

fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 
megszűnését követő 30. napig” szöveg,

b) 1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „2022. június 30. napjáig” szövegrész helyébe az  „a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30. napig” szöveg

lép.

2. §  A veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § E  rendeletnek a  veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III.  10.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 248/2022. (VII. 11.) 
Korm. rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés b) és d) pontját a 248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően vállalt kötelezettségek esetében is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelete
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági  
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló  
83/2022. (III. 5.) 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 takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek 
kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentés tartalmazza)
„e) a gabona értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1018 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 
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A Kormány 248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (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.  § 
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „2022. június 30. napjáig” szövegrész helyébe az  „az Ukrajna területén 

fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 
megszűnését követő 30. napig” szöveg,

b) 1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „2022. június 30. napjáig” szövegrész helyébe az  „a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30. napig” szöveg

lép.

2. §  A veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § E  rendeletnek a  veszélyhelyzet során felmerülő egyes gazdálkodási szabályokról szóló 98/2022. (III.  10.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 248/2022. (VII. 11.) 
Korm. rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés b) és d) pontját a 248/2022. (VII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően vállalt kötelezettségek esetében is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 249/2022. (VII. 11.) Korm. rendelete
a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági  
termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló  
83/2022. (III. 5.) 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 takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek 
kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentés tartalmazza)
„e) a gabona értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2022. (VI. 17.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet és a pénzforgalom 
lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX.  törvény 4. § (7)–(9) bekezdésében, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 
szóló 2014.  évi XV.  törvény 18.  § (2)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében és 31.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3.  § (2)  bekezdése és a  4.  § (2)  bekezdése tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § 
(2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § 
(5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója 
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 
hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti 
következő esetekben:
a) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység, e  tevékenységek vonatkozásában a  felügyelt 
szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  d)  pont szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes 
intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet 
MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8) bekezdés d) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett kivételes intézkedés 
és az  éves beszámoló alapján 100  milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézettel 
szemben kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
c) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a  fizetési rendszer működtetése tevékenységnek, a  központi szerződő 
félnek és a központi értéktárnak az ellenőrzése során az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett, 
az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,
d) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység felügyeletének ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

 (2) A Rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az 1.  § a)  pontja 
szerinti következő esetekben:
a) a fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezet üzletszabályzata, szabályzata és ezek módosítása 
hatálybalépésének jóváhagyása,
b) a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003.  évi 
XXIII.  törvény (a  továbbiakban: Tvt.) szerinti kijelöléssel és annak visszavonásával kapcsolatos eljárásban hozott 
határozat,
c) a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e tevékenység 
vonatkozásában a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  d)  pont szerint elrendelt 
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adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett, 10 millió forintot meghaladó bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
d) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB  tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

 (3) A Rendelet 2. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A  Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet 
MNB  rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés és 
legfeljebb 10 millió forint bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) az  (1)  bekezdés j)  pontja, valamint a  (8)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti határozatok meghozatalára irányuló 
eljárásokban hozott végzések,
c) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt döntés kivételével
ca) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenységnek,
cb) a fizetési rendszer működtetése tevékenységnek,
cc) a központi szerződő félnek,
cd) a központi értéktárnak,
ce) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének
a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság 
kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének 
halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése 
iránti kérelem visszautasítását is,
d) az MNB mint a Tvt. szerinti kijelölő hatóság által vezetett nyilvántartás alapján hatósági bizonyítvány kiállítása.”

 (4) A Rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője, illetve illetékes önálló osztály vezetője hoz 
döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az általa irányított főosztály, önálló osztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa) idéző végzés, tanút írásbeli vallomástételre felhívó végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,
b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések, teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyában hozott végzések,
c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott cél-, téma-, 
rendkívüli cél- és utóvizsgálatban az  adat- és dokumentumbekérő végzésben meghatározott teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyban hozott végzés, hiánypótlásra felhívó végzés.”

 (5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:]
„k) a  jogsértés folytatásától való eltiltás, a  vezetői állású személyek legfeljebb hat hónapig terjedő felfüggesztése, 
pénzbírság kiszabása, valamint a  szavatolótőkére és a  leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény megsértése esetén, egyes nyereségkifizetések megtiltása szankció alkalmazása,”

 (6) A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  döntés módosítására, visszavonására, kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.
(2) A  döntés kijavítása tárgyában a  feladatköre alapján illetékes igazgató vagy – igazgatói szint hiányában  – 
ügyvezető igazgató hoz döntést.”

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1019
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adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett, 10 millió forintot meghaladó bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
d) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB  tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

 (3) A Rendelet 2. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A  Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet 
MNB  rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés és 
legfeljebb 10 millió forint bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) az  (1)  bekezdés j)  pontja, valamint a  (8)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti határozatok meghozatalára irányuló 
eljárásokban hozott végzések,
c) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt döntés kivételével
ca) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenységnek,
cb) a fizetési rendszer működtetése tevékenységnek,
cc) a központi szerződő félnek,
cd) a központi értéktárnak,
ce) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének
a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság 
kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének 
halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése 
iránti kérelem visszautasítását is,
d) az MNB mint a Tvt. szerinti kijelölő hatóság által vezetett nyilvántartás alapján hatósági bizonyítvány kiállítása.”

 (4) A Rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője, illetve illetékes önálló osztály vezetője hoz 
döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az általa irányított főosztály, önálló osztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa) idéző végzés, tanút írásbeli vallomástételre felhívó végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,
b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések, teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyában hozott végzések,
c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott cél-, téma-, 
rendkívüli cél- és utóvizsgálatban az  adat- és dokumentumbekérő végzésben meghatározott teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyban hozott végzés, hiánypótlásra felhívó végzés.”

 (5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:]
„k) a  jogsértés folytatásától való eltiltás, a  vezetői állású személyek legfeljebb hat hónapig terjedő felfüggesztése, 
pénzbírság kiszabása, valamint a  szavatolótőkére és a  leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény megsértése esetén, egyes nyereségkifizetések megtiltása szankció alkalmazása,”

 (6) A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  döntés módosítására, visszavonására, kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.
(2) A  döntés kijavítása tárgyában a  feladatköre alapján illetékes igazgató vagy – igazgatói szint hiányában  – 
ügyvezető igazgató hoz döntést.”MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	100.	szám 3967

2. §  A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja, valamint 68. § (3) bekezdés 

a) és b) pontja” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a „26.  cikk (4)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „V. Fejezetében 

a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére biztosított beavatkozási hatáskörben” szöveg,
c) 2. § (11) bekezdés a) pontjában az „az (2) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe 

az „a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés d) pontja” szöveg,
d) 2. § (11) bekezdés b) pontjában az „az (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés b) pontja, 

a (4) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés d) pontja” szöveg,
e) 2.  § (17)  bekezdésében a „(8)  bekezdés c)  pontjában, a  (10)  bekezdés b)  pontjában és” szövegrész helyébe 

a „(10)  bekezdés b)  pontjában, a  (10a)  bekezdés c)  pontjában és” szöveg, az „eljárás” szövegrész helyébe 
az „eljárás, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás” szöveg,

f ) 10. §-ában az „a Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg
lép.

3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (1) bekezdés f ) pontja,
b) 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az  „és a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési 

vállalkozásban” szövegrész,
c) 2. § (1) bekezdés h) pontjában az „és befektetési vállalkozás” szövegrész,
d) 2.  § (7)  bekezdés 5. és 6.  pontjában a  „globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő” 

szövegrész,
e) 2. § (7) bekezdés 8. pontja,
f ) 2. § (7) bekezdés 20. pontjában az „és befektetési vállalkozásokra” szövegrész,
g) 3. § (2) bekezdés h) pontja.

 (2) Hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 6. § (3) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett, 10 millió forintot meghaladó bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
d) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB  tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.”

 (3) A Rendelet 2. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A  Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet 
MNB  rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés és 
legfeljebb 10 millió forint bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b) az  (1)  bekezdés j)  pontja, valamint a  (8)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti határozatok meghozatalára irányuló 
eljárásokban hozott végzések,
c) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt döntés kivételével
ca) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenységnek,
cb) a fizetési rendszer működtetése tevékenységnek,
cc) a központi szerződő félnek,
cd) a központi értéktárnak,
ce) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének
a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság 
kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének 
halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése 
iránti kérelem visszautasítását is,
d) az MNB mint a Tvt. szerinti kijelölő hatóság által vezetett nyilvántartás alapján hatósági bizonyítvány kiállítása.”

 (4) A Rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője, illetve illetékes önálló osztály vezetője hoz 
döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az általa irányított főosztály, önálló osztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa) idéző végzés, tanút írásbeli vallomástételre felhívó végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,
b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések, teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyában hozott végzések,
c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott cél-, téma-, 
rendkívüli cél- és utóvizsgálatban az  adat- és dokumentumbekérő végzésben meghatározott teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyban hozott végzés, hiánypótlásra felhívó végzés.”

 (5) A Rendelet 3. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:]
„k) a  jogsértés folytatásától való eltiltás, a  vezetői állású személyek legfeljebb hat hónapig terjedő felfüggesztése, 
pénzbírság kiszabása, valamint a  szavatolótőkére és a  leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény megsértése esetén, egyes nyereségkifizetések megtiltása szankció alkalmazása,”

 (6) A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  döntés módosítására, visszavonására, kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.
(2) A  döntés kijavítása tárgyában a  feladatköre alapján illetékes igazgató vagy – igazgatói szint hiányában  – 
ügyvezető igazgató hoz döntést.”MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	100.	szám 3967

2. §  A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja, valamint 68. § (3) bekezdés 

a) és b) pontja” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a „26.  cikk (4)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „V. Fejezetében 

a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére biztosított beavatkozási hatáskörben” szöveg,
c) 2. § (11) bekezdés a) pontjában az „az (2) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe 

az „a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés d) pontja” szöveg,
d) 2. § (11) bekezdés b) pontjában az „az (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés b) pontja, 

a (4) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés d) pontja” szöveg,
e) 2.  § (17)  bekezdésében a „(8)  bekezdés c)  pontjában, a  (10)  bekezdés b)  pontjában és” szövegrész helyébe 

a „(10)  bekezdés b)  pontjában, a  (10a)  bekezdés c)  pontjában és” szöveg, az „eljárás” szövegrész helyébe 
az „eljárás, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás” szöveg,

f ) 10. §-ában az „a Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg
lép.

3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (1) bekezdés f ) pontja,
b) 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az  „és a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési 

vállalkozásban” szövegrész,
c) 2. § (1) bekezdés h) pontjában az „és befektetési vállalkozás” szövegrész,
d) 2.  § (7)  bekezdés 5. és 6.  pontjában a  „globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő” 

szövegrész,
e) 2. § (7) bekezdés 8. pontja,
f ) 2. § (7) bekezdés 20. pontjában az „és befektetési vállalkozásokra” szövegrész,
g) 3. § (2) bekezdés h) pontja.

 (2) Hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 6. § (3) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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2. §  A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja, valamint 68. § (3) bekezdés 

a) és b) pontja” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a „26.  cikk (4)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „V. Fejezetében 

a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére biztosított beavatkozási hatáskörben” szöveg,
c) 2. § (11) bekezdés a) pontjában az „az (2) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe 

az „a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés d) pontja” szöveg,
d) 2. § (11) bekezdés b) pontjában az „az (2) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés b) pontja, 

a (4) bekezdés d) pontja és a (8) bekezdés d) pontja” szöveg,
e) 2.  § (17)  bekezdésében a „(8)  bekezdés c)  pontjában, a  (10)  bekezdés b)  pontjában és” szövegrész helyébe 

a „(10)  bekezdés b)  pontjában, a  (10a)  bekezdés c)  pontjában és” szöveg, az „eljárás” szövegrész helyébe 
az „eljárás, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás” szöveg,

f ) 10. §-ában az „a Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg
lép.

3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (1) bekezdés f ) pontja,
b) 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az  „és a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési 

vállalkozásban” szövegrész,
c) 2. § (1) bekezdés h) pontjában az „és befektetési vállalkozás” szövegrész,
d) 2.  § (7)  bekezdés 5. és 6.  pontjában a  „globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő” 

szövegrész,
e) 2. § (7) bekezdés 8. pontja,
f ) 2. § (7) bekezdés 20. pontjában az „és befektetési vállalkozásokra” szövegrész,
g) 3. § (2) bekezdés h) pontja.

 (2) Hatályát veszti a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 6. § (3) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése 2022. július 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 24/2022. (VI. 28.) 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 7,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. június 29-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 19/2022. (V. 31.) 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 24/2022. (VI. 28.) 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 7,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. június 29-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 19/2022. (V. 31.) 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 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Milton Friedman” 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 − Milton Friedman születésének 110.  évfordulója alkalmából − „Milton Friedman” 
megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. július 11.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy ceruzát egyensúlyozó kéz ábrázolása látható. A ceruza ábrázolása fölött a mennyiségi 

pénzelmélet friedmani újraértelmezésében központi szerepet játszó, a  pénz forgalmi egyenletét leíró képlet 
– „M×v=P×Q” – látható. A ceruza ábrázolása alatti három sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „15000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, kissé lejjebb, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az  emlékérme hátlapján Milton Friedman félalakos portréja látható. A  portrétól balra, két egymás alatti sorban 
a „MILTON FRIEDMAN”, valamint Milton Friedman születésének és halálának évét jelölő „1912–2006” felirat olvasható. 
A hátlap jobb oldali szélén, középen Soltra E. Tamás 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. július 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1023
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1. melléklet a 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

   

2. melléklet a 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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1. melléklet a 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

   

2. melléklet a 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Milton Friedman” 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 − Milton Friedman születésének 110.  évfordulója alkalmából − „Milton Friedman” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. július 11.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy ceruzát egyensúlyozó kéz ábrázolása látható. A ceruza ábrázolása fölött a mennyiségi 

pénzelmélet friedmani újraértelmezésében központi szerepet játszó, a  pénz forgalmi egyenletét leíró képlet 
– „M×v=P×Q” – látható. A ceruza ábrázolása alatti három sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, kissé lejjebb, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Milton Friedman félalakos portréja látható. A  portrétól balra, két egymás alatti sorban 
a „MILTON FRIEDMAN”, valamint Milton Friedman születésének és halálának évét jelölő „1912–2006” felirat olvasható. 
A hátlap jobb oldali szélén, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. július 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1025
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1. melléklet a 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 

   

2. melléklet a 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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1. melléklet a 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 

   

2. melléklet a 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelete
az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kb)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a Magyarországon székhellyel rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerint intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzésére 
kötelezett hitelintézetre, valamint a  Hpt. VI. fejezete szerinti prudens működésre vonatkozó követelményeknek 
megfelelni köteles, a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény szerinti befektetési vállalkozásra (a továbbiakban 
együtt: intézmény) terjed ki.

2. §  Az  intézmény a  Hpt. 87.  § (2), illetve (3)  bekezdése szerinti, a  tárgynegyedévre vonatkozó intézményspecifikus 
anticiklikus tőkepuffert, illetve tőkepufferrátát az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
az  intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-
technikai standardok megállapításáról és a  680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendeletben foglalt adatszolgáltatási követelményeknek 
megfelelően számítja ki.

3. §  A Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta mértéke 
a)  2023. június 30-ig 0 százalék,
b) 2023. július 1-jétől 0,5 százalék.

4. §  Azon harmadik országban lévő féllel szembeni kitettségek esetében, amelyeknél ezen kitettségek szerinti 
ország kijelölt hatósága vagy e  rendelet nem állapít meg eltérő anticiklikus tőkepufferrátát, 0 százalékos mértékű 
anticiklikus tőkepufferráta alkalmazandó.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről szóló 
57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1027
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2022. (VII. 12.) 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 9,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. július 13-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1028 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2022. (VII. 12.) 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 9,75%.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. július 13-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

3976 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 101. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete
a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását 
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 
5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022.  (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] szerinti meghosszabbított 
fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

 (2) A  216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2.  § a)  pontja szerinti kérelem benyújtása során a  2.  melléklet szerinti 
nyilatkozatot kell alkalmazni.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg 
(2022.  június  hónapban) él a  hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is 
(2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1029
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2. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

 1. Fogyasztónak minősülő adós esetén

Név:  ..............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév:  ................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................................................................................
E-mail-cím:  ................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám:  .............................................................................................................................................................................................................

 2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén

Vállalkozás teljes neve:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Képviseli(k) (név, beosztás):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ...............................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utóneve:  ..............................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme:  .....................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe: .......................................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve:  ..................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje:  ........................................................................................................................................................................................
Adószáma / adóazonosító jele: ..........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma:  ............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................

(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17.  § a)  pontja szerinti fizetési haladékot e  rendelet hatálybalépésének 
napját megelőzően

1030 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 
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2. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

 1. Fogyasztónak minősülő adós esetén

Név:  ..............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév:  ................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................................................................................
E-mail-cím:  ................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám:  .............................................................................................................................................................................................................

 2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén

Vállalkozás teljes neve:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Képviseli(k) (név, beosztás):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ...............................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utóneve:  ..............................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme:  .....................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe: .......................................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve:  ..................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje:  ........................................................................................................................................................................................
Adószáma / adóazonosító jele: ..........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma:  ............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................

(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17.  § a)  pontja szerinti fizetési haladékot e  rendelet hatálybalépésének 
napját megelőzően

3978 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 101. szám 

(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)

o igénybe vettem (fogyasztónak minősülő adós esetén);
o az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette (vállalkozásnak minősülő adós esetén);

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 
2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében 
meghatározott határidőt követően nem módosítható, e  tekintetben kizárólag a  fizetési moratóriumból való 
kilépésre van lehetőség.

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

........................................................................................ 
Aláírás

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 9/2022. (VI. 20.) MK rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 
3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
6/2022.  (I.  14.) Korm. rendelet 4.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

7. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1031
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 5/2022. (VII. 12.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjeinek illetményéről és a tisztjelölti képzési költségek megtérítési 
kötelezettségéről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247.  § 16. és 17.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 
J) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tisztjelölt illetménye

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
NAV  Szj. tv.) 3.  § (1)  bekezdés 33a.  pontja szerinti tisztjelölt (a  továbbiakban: tisztjelölt) NAV Szj. tv. 244.  § 
(1) bekezdése szerinti illetményét a 2–4. §-ban foglaltak alapján kell megállapítani.

2. § (1) Az alapilletmény évfolyamonként eltérő mértékű, a felsőbb évfolyamhoz tartozó magasabb összegű alapilletményre 
a felsőbb évfolyamba lépett tisztjelölt tárgyév szeptember 1. napjától jogosult.

 (2) Az alapilletmény havi összege:
a) az I. évfolyamon 260 000 forint,
b) a II. évfolyamon 262 000 forint,
c) a III. évfolyamon 264 000 forint,
d) a IV. évfolyamon 266 000 forint.

3. § (1) Ha a tisztjelöltnek a megelőző szemeszterben elért tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-et, a következő szemeszter 
első napjától havonta tanulmányi díjra jogosult.

 (2) A  megelőző szemeszter tanulmányi eredményének – nem a  korrigált kreditindex szerint meghatározott – átlaga 
alapján a tanulmányi díj havi összege
a) 3865 forint, ha az átlag meghaladja a 3,50-t, de nem haladja meg a 4,00-t,
b) 5798 forint, ha az átlag meghaladja a 4,00-t, de nem haladja meg a 4,50-t,
c) 7730 forint, ha az átlag meghaladja a 4,50-t.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően évfolyamonként és szakirányonként legfeljebb három, az  alábbi követelményeknek 
megfelelő tisztjelölt esetében a tanulmányi díj havi összege 15 460 forint (a továbbiakban: kiemelt tanulmányi díj):
a) az előző szemeszterben elért tanulmányi átlaga legalább 4,75,
b) ha már kettő befejezett szemeszterrel rendelkezik, az elvégzett szemeszterek alapján kiszámított összesített 

tanulmányi átlaga legalább 4,50,
c) nem áll fenyítés hatálya alatt,
d) a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított ismeretek alapján szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújt, és
e) a képzés során és azon kívül is a  választott hivatásához méltó, a  hivatásetikai szabályoknak megfelelő 

magatartást tanúsít.
 (4) A kiemelt tanulmányi díjra jogosult tisztjelölteket a szemeszter lezárását követően a Rendvédelmi Tagozat vezetője 

jelöli ki. Ha több mint három, a  (3)  bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelelő tisztjelölt van, előnyben kell 
részesíteni azt, aki Kari Tudományos Diákköri Konferencián vagy az  Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
1–3. helyezést ért el.

 (5) A  kiemelt tanulmányi díjra való jogosultság hatálya az  adott szemeszter időszakára terjed ki. Ha a  tisztjelölt nem 
felel meg a  (3)  bekezdés c) vagy e)  pontjában meghatározott feltételeknek, a  kiemelt tanulmányi díjra való 
jogosultságot a feltétel hiányának megállapítását követő hónap első napjától meg kell szüntetni.4356	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	114.	szám	

4. § (1) A tisztjelölt illetménypótlékának havi összege
a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 23 190 forint,
b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 21 258 forint,
c) az a) és b) pontba nem tartozók esetén 19 325 forint.

 (2) A  tisztjelölt különleges jogrendben egyéb rendészeti feladatokra, katasztrófavédelmi feladatokra, valamint 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) irányításáért felelős miniszter vagy a  rendészetért felelős 
miniszter által elrendelt feladatokra történő alkalmazása esetén naponta 2242 forint illetménypótlékra jogosult.

5. §  Ha a  tisztjelölt igazolatlan távollét miatt nem jogosult illetményre, és az  igazolatlan távollétét utólag igazolja, 
az elmaradt illetményt az igazolás benyújtásától számított öt munkanapon belül kell részére megfizetni, azzal, hogy 
ebben az esetben késedelmi kamatra akkor jogosult, ha az igazolás késedelmessége a tisztjelöltnek nem felróható.

2. A tisztjelölti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek 
megtérítésére vonatozó szabályok

6. § (1) A  tisztjelölti jogviszonynak a  NAV Szj. tv. 242/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott megszűnése vagy 
megszüntetése esetén a  megszűnést megállapító vagy a  megszüntetésről rendelkező munkáltatói intézkedésben 
tájékoztatni kell a tisztjelöltet arról, hogy
a) milyen összegű megtérítési kötelezettség terheli,
b) a megtérítést a  NAV vezetője által megküldött fizetési felszólítás alapján kell teljesítenie  

a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
 (2) A NAV Szj. tv. 242/B. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségének minősül

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Kar által szemeszterenként, 
szakonként és szakirányonként megállapított, a megkezdett szemeszterenkénti önköltség együttes összege,

b) a kötelező, valamint a  szakaszparancsnoki és a  rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt tisztjelölt által 
a képzés második tanévétől térítésmentesen igénybe vett kollégiumi elhelyezés költségei,

c) az élelmezés költségei,
d) a pénzben vagy természetben nyújtott tanszertámogatás költségei,
e) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat, eszköz és felszerelés költségei,
f ) a jogszabály alapján biztosított egyéb juttatások.

 (3) A  tanszertámogatásként természetben juttatott számítástechnikai eszközökkel elsősorban természetben kell 
elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a számítástechnikai eszköz értékét a NAV által meghatározott kártérítési 
felelősség szabályai szerint köteles a tisztjelölt megtéríteni.

 (4) A tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a tisztjelöltnek nem kell megtérítenie.
 (5) A  ruházati termékekkel és felszerelésekkel elsősorban természetben kell elszámolni. Ha a  ruházati termékekkel 

és felszereléssel a  kötelezett nem tud természetben elszámolni, vagy azok állapota a  további feladatellátásra 
alkalmatlan, akkor a (2) bekezdés e) pontja alapján ezek tárgyévi értékének 50%-át kell megtérítenie.

 (6) Az élelmezési költségek megállapításánál a NAV és az NKE között létrejött külön megállapodásban meghatározott 
élelmezési norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

7. § (1) A NAV vezetője a tisztjelölti jogviszony megszűnése után fizetési felszólításban hívja fel a kötelezettet a megtérítési 
kötelezettség teljesítésére. A  fizetési felszólításban a  6.  § (2)  bekezdése alapján, jogcímenkénti bontásban és 
összesítve kell megállapítani a volt tisztjelölt tartozását, és tájékoztatást kell adni a NAV Szj. tv. 215. § (3) bekezdés 
e) pontjában foglalt bírósági jogorvoslati lehetőségről.

 (2) A  fizetési felszólításban a  kötelezett részére a  kézhezvételtől számított tizenöt napos határidőt kell biztosítani 
a képzési költségek megtérítésére.

 (3) A  fizetési felszólításban tájékoztatni kell a  kötelezettet arról, hogy különös méltánylást érdemlő körülményre 
tekintettel, kérelemre a NAV vezetője
a) részben vagy teljesen mentesítheti a megfizetési kötelezettség alól,
b) legfeljebb 18 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet, vagy
c) a megfizetési kötelezettségre legfeljebb 6 hónapra kamatmentes halasztást engedélyezhet
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés].

 (4) A kötelezett a fizetési könnyítés iránti kérelmét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül írásban 
terjesztheti elő a NAV vezetője részére.

1032 PÉNzÜgyi közlöNy 7. szám 



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	114.	szám 4355

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 5/2022. (VII. 12.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjeinek illetményéről és a tisztjelölti képzési költségek megtérítési 
kötelezettségéről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 247.  § 16. és 17.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 
J) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tisztjelölt illetménye

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
NAV  Szj. tv.) 3.  § (1)  bekezdés 33a.  pontja szerinti tisztjelölt (a  továbbiakban: tisztjelölt) NAV Szj. tv. 244.  § 
(1) bekezdése szerinti illetményét a 2–4. §-ban foglaltak alapján kell megállapítani.

2. § (1) Az alapilletmény évfolyamonként eltérő mértékű, a felsőbb évfolyamhoz tartozó magasabb összegű alapilletményre 
a felsőbb évfolyamba lépett tisztjelölt tárgyév szeptember 1. napjától jogosult.

 (2) Az alapilletmény havi összege:
a) az I. évfolyamon 260 000 forint,
b) a II. évfolyamon 262 000 forint,
c) a III. évfolyamon 264 000 forint,
d) a IV. évfolyamon 266 000 forint.

3. § (1) Ha a tisztjelöltnek a megelőző szemeszterben elért tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-et, a következő szemeszter 
első napjától havonta tanulmányi díjra jogosult.

 (2) A  megelőző szemeszter tanulmányi eredményének – nem a  korrigált kreditindex szerint meghatározott – átlaga 
alapján a tanulmányi díj havi összege
a) 3865 forint, ha az átlag meghaladja a 3,50-t, de nem haladja meg a 4,00-t,
b) 5798 forint, ha az átlag meghaladja a 4,00-t, de nem haladja meg a 4,50-t,
c) 7730 forint, ha az átlag meghaladja a 4,50-t.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően évfolyamonként és szakirányonként legfeljebb három, az  alábbi követelményeknek 
megfelelő tisztjelölt esetében a tanulmányi díj havi összege 15 460 forint (a továbbiakban: kiemelt tanulmányi díj):
a) az előző szemeszterben elért tanulmányi átlaga legalább 4,75,
b) ha már kettő befejezett szemeszterrel rendelkezik, az elvégzett szemeszterek alapján kiszámított összesített 

tanulmányi átlaga legalább 4,50,
c) nem áll fenyítés hatálya alatt,
d) a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított ismeretek alapján szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújt, és
e) a képzés során és azon kívül is a  választott hivatásához méltó, a  hivatásetikai szabályoknak megfelelő 

magatartást tanúsít.
 (4) A kiemelt tanulmányi díjra jogosult tisztjelölteket a szemeszter lezárását követően a Rendvédelmi Tagozat vezetője 

jelöli ki. Ha több mint három, a  (3)  bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelelő tisztjelölt van, előnyben kell 
részesíteni azt, aki Kari Tudományos Diákköri Konferencián vagy az  Országos Tudományos Diákköri Konferencián 
1–3. helyezést ért el.

 (5) A  kiemelt tanulmányi díjra való jogosultság hatálya az  adott szemeszter időszakára terjed ki. Ha a  tisztjelölt nem 
felel meg a  (3)  bekezdés c) vagy e)  pontjában meghatározott feltételeknek, a  kiemelt tanulmányi díjra való 
jogosultságot a feltétel hiányának megállapítását követő hónap első napjától meg kell szüntetni.
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4. § (1) A tisztjelölt illetménypótlékának havi összege
a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 23 190 forint,
b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 21 258 forint,
c) az a) és b) pontba nem tartozók esetén 19 325 forint.

 (2) A  tisztjelölt különleges jogrendben egyéb rendészeti feladatokra, katasztrófavédelmi feladatokra, valamint 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) irányításáért felelős miniszter vagy a  rendészetért felelős 
miniszter által elrendelt feladatokra történő alkalmazása esetén naponta 2242 forint illetménypótlékra jogosult.

5. §  Ha a  tisztjelölt igazolatlan távollét miatt nem jogosult illetményre, és az  igazolatlan távollétét utólag igazolja, 
az elmaradt illetményt az igazolás benyújtásától számított öt munkanapon belül kell részére megfizetni, azzal, hogy 
ebben az esetben késedelmi kamatra akkor jogosult, ha az igazolás késedelmessége a tisztjelöltnek nem felróható.

2. A tisztjelölti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek 
megtérítésére vonatozó szabályok

6. § (1) A  tisztjelölti jogviszonynak a  NAV Szj. tv. 242/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott megszűnése vagy 
megszüntetése esetén a  megszűnést megállapító vagy a  megszüntetésről rendelkező munkáltatói intézkedésben 
tájékoztatni kell a tisztjelöltet arról, hogy
a) milyen összegű megtérítési kötelezettség terheli,
b) a megtérítést a  NAV vezetője által megküldött fizetési felszólítás alapján kell teljesítenie  

a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
 (2) A NAV Szj. tv. 242/B. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségének minősül

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Kar által szemeszterenként, 
szakonként és szakirányonként megállapított, a megkezdett szemeszterenkénti önköltség együttes összege,

b) a kötelező, valamint a  szakaszparancsnoki és a  rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt tisztjelölt által 
a képzés második tanévétől térítésmentesen igénybe vett kollégiumi elhelyezés költségei,

c) az élelmezés költségei,
d) a pénzben vagy természetben nyújtott tanszertámogatás költségei,
e) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat, eszköz és felszerelés költségei,
f ) a jogszabály alapján biztosított egyéb juttatások.

 (3) A  tanszertámogatásként természetben juttatott számítástechnikai eszközökkel elsősorban természetben kell 
elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a számítástechnikai eszköz értékét a NAV által meghatározott kártérítési 
felelősség szabályai szerint köteles a tisztjelölt megtéríteni.

 (4) A tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a tisztjelöltnek nem kell megtérítenie.
 (5) A  ruházati termékekkel és felszerelésekkel elsősorban természetben kell elszámolni. Ha a  ruházati termékekkel 

és felszereléssel a  kötelezett nem tud természetben elszámolni, vagy azok állapota a  további feladatellátásra 
alkalmatlan, akkor a (2) bekezdés e) pontja alapján ezek tárgyévi értékének 50%-át kell megtérítenie.

 (6) Az élelmezési költségek megállapításánál a NAV és az NKE között létrejött külön megállapodásban meghatározott 
élelmezési norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

7. § (1) A NAV vezetője a tisztjelölti jogviszony megszűnése után fizetési felszólításban hívja fel a kötelezettet a megtérítési 
kötelezettség teljesítésére. A  fizetési felszólításban a  6.  § (2)  bekezdése alapján, jogcímenkénti bontásban és 
összesítve kell megállapítani a volt tisztjelölt tartozását, és tájékoztatást kell adni a NAV Szj. tv. 215. § (3) bekezdés 
e) pontjában foglalt bírósági jogorvoslati lehetőségről.

 (2) A  fizetési felszólításban a  kötelezett részére a  kézhezvételtől számított tizenöt napos határidőt kell biztosítani 
a képzési költségek megtérítésére.

 (3) A  fizetési felszólításban tájékoztatni kell a  kötelezettet arról, hogy különös méltánylást érdemlő körülményre 
tekintettel, kérelemre a NAV vezetője
a) részben vagy teljesen mentesítheti a megfizetési kötelezettség alól,
b) legfeljebb 18 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet, vagy
c) a megfizetési kötelezettségre legfeljebb 6 hónapra kamatmentes halasztást engedélyezhet
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés].

 (4) A kötelezett a fizetési könnyítés iránti kérelmét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül írásban 
terjesztheti elő a NAV vezetője részére.
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4. § (1) A tisztjelölt illetménypótlékának havi összege
a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 23 190 forint,
b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölés esetén 21 258 forint,
c) az a) és b) pontba nem tartozók esetén 19 325 forint.

 (2) A  tisztjelölt különleges jogrendben egyéb rendészeti feladatokra, katasztrófavédelmi feladatokra, valamint 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a  továbbiakban: NAV) irányításáért felelős miniszter vagy a  rendészetért felelős 
miniszter által elrendelt feladatokra történő alkalmazása esetén naponta 2242 forint illetménypótlékra jogosult.

5. §  Ha a  tisztjelölt igazolatlan távollét miatt nem jogosult illetményre, és az  igazolatlan távollétét utólag igazolja, 
az elmaradt illetményt az igazolás benyújtásától számított öt munkanapon belül kell részére megfizetni, azzal, hogy 
ebben az esetben késedelmi kamatra akkor jogosult, ha az igazolás késedelmessége a tisztjelöltnek nem felróható.

2. A tisztjelölti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek 
megtérítésére vonatozó szabályok

6. § (1) A  tisztjelölti jogviszonynak a  NAV Szj. tv. 242/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott megszűnése vagy 
megszüntetése esetén a  megszűnést megállapító vagy a  megszüntetésről rendelkező munkáltatói intézkedésben 
tájékoztatni kell a tisztjelöltet arról, hogy
a) milyen összegű megtérítési kötelezettség terheli,
b) a megtérítést a  NAV vezetője által megküldött fizetési felszólítás alapján kell teljesítenie  

a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
 (2) A NAV Szj. tv. 242/B. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásában a képzés költségének minősül

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a  továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Kar által szemeszterenként, 
szakonként és szakirányonként megállapított, a megkezdett szemeszterenkénti önköltség együttes összege,

b) a kötelező, valamint a  szakaszparancsnoki és a  rajparancsnoki feladatok ellátására kijelölt tisztjelölt által 
a képzés második tanévétől térítésmentesen igénybe vett kollégiumi elhelyezés költségei,

c) az élelmezés költségei,
d) a pénzben vagy természetben nyújtott tanszertámogatás költségei,
e) a természetben vissza nem szolgáltatott ruházat, eszköz és felszerelés költségei,
f ) a jogszabály alapján biztosított egyéb juttatások.

 (3) A  tanszertámogatásként természetben juttatott számítástechnikai eszközökkel elsősorban természetben kell 
elszámolni. Ha ennek akadálya van, akkor a számítástechnikai eszköz értékét a NAV által meghatározott kártérítési 
felelősség szabályai szerint köteles a tisztjelölt megtéríteni.

 (4) A tisztjelölt részére megállapított szociális juttatásokat a tisztjelöltnek nem kell megtérítenie.
 (5) A  ruházati termékekkel és felszerelésekkel elsősorban természetben kell elszámolni. Ha a  ruházati termékekkel 

és felszereléssel a  kötelezett nem tud természetben elszámolni, vagy azok állapota a  további feladatellátásra 
alkalmatlan, akkor a (2) bekezdés e) pontja alapján ezek tárgyévi értékének 50%-át kell megtérítenie.

 (6) Az élelmezési költségek megállapításánál a NAV és az NKE között létrejött külön megállapodásban meghatározott 
élelmezési norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

7. § (1) A NAV vezetője a tisztjelölti jogviszony megszűnése után fizetési felszólításban hívja fel a kötelezettet a megtérítési 
kötelezettség teljesítésére. A  fizetési felszólításban a  6.  § (2)  bekezdése alapján, jogcímenkénti bontásban és 
összesítve kell megállapítani a volt tisztjelölt tartozását, és tájékoztatást kell adni a NAV Szj. tv. 215. § (3) bekezdés 
e) pontjában foglalt bírósági jogorvoslati lehetőségről.

 (2) A  fizetési felszólításban a  kötelezett részére a  kézhezvételtől számított tizenöt napos határidőt kell biztosítani 
a képzési költségek megtérítésére.

 (3) A  fizetési felszólításban tájékoztatni kell a  kötelezettet arról, hogy különös méltánylást érdemlő körülményre 
tekintettel, kérelemre a NAV vezetője
a) részben vagy teljesen mentesítheti a megfizetési kötelezettség alól,
b) legfeljebb 18 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet, vagy
c) a megfizetési kötelezettségre legfeljebb 6 hónapra kamatmentes halasztást engedélyezhet
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés].

 (4) A kötelezett a fizetési könnyítés iránti kérelmét a fizetési felszólítás kézhezvételét követő tizenöt napon belül írásban 
terjesztheti elő a NAV vezetője részére.
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 (5) A fizetési könnyítés iránti kérelmet a NAV vezetője a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban bírálja el. 
A  döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A  (3)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott fizetési 
könnyítések közül egyidejűleg több is engedélyezhető.

 (6) A kérelem elbírálása során a NAV vezetője figyelembe veszi
a) hogy a  tisztjelölt által előterjesztett különös méltánylást érdemlő körülmények mennyiben járultak hozzá 

a tisztjelölti jogviszony megszűnéséhez,
b) a tisztjelölti jogviszony időtartamát,
c) a tisztjelölt egyedi életkörülményeit, valamint
d) a megtérítés teljesítését akadályozó vagy nehezítő körülményeket.

 (7) A kérelmezőt a megtérítési kötelezettség alól teljes mértékben mentesíteni kell, ha a NAV Szj. tv. 242. § (2) bekezdés 
b)  pontja szerinti alkalmatlansága a  tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos feladat végrehajtása során keletkezett, 
vagy azzal közvetlenül összefügg.

 (8) Ha a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása előzetes kérdés eldöntésétől függ, a  kérelem elbírálását 
a NAV vezetője az előzetes kérdés tisztázásáig, de legfeljebb 60 napra felfüggesztheti. Az elbírálás felfüggesztéséről 
és a kérelemről való döntésről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

3. A kimentési kérelemre és a fizetésre kötelezett halálának esetére vonatkozó szabályok

8. § (1) A  fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére biztosított határidő elmulasztása esetén a  fizetésre 
kötelezett indokolással ellátott kimentési kérelmet terjeszthet elő a NAV vezetője részére.

 (2) A kimentési kérelemmel együtt a fizetési könnyítésre irányuló kérelmet is elő kell terjeszteni. A kimentési kérelem 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, különös méltánylást érdemlő személyi körülmény fennállása esetén 
a NAV vezetője méltányossági jogkörében dönt a kimentés engedélyezéséről.

 (3) A  kimentés engedélyezésével egyidejűleg a  NAV vezetője dönt a  fizetési könnyítés tárgyában is. A  kimentés 
elutasításáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.

 (4) Ha a  NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidőben a fizetésre kötelezett egészségi állapota olyan mértékben károsodott, hogy a kérelem előterjesztésére 
képtelen, írásban megállapítja a határidő félbeszakadását. Ha a fizetésre kötelezettnek a határidő félbeszakadására 
okot adó állapota megszűnik, a  NAV vezetője írásban megállapítja, hogy a  határidő félbeszakadását előidéző 
körülmény megszűnt, és egyben tájékoztatja a  fizetésre kötelezettet, hogy a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem 
előterjesztésére nyitva álló határidő a  tájékoztatás kézhezvételétől újrakezdődött. A  további eljárásra a  7.  §  
(5)–(8) bekezdése az irányadó.

 (5) Ha a NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a fizetésre kötelezett
a) a tisztjelölti jogviszonya vagy a szolgálati jogviszonya megszűnésétől a fizetési könnyítésre irányuló kérelem 

előterjesztésére nyitva álló határidő leteltéig terjedő időszakban vagy
b) a (4) bekezdés szerint meghatározott határidő félbeszakadásának időtartama alatt
elhunyt, a fizetésre kötelezett örökösét a megfizetési kötelezettség alól mentesíti, vagy a kiadott fizetési felszólítást 
visszavonja.

4. Az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony 10 éves kötelező fenntartását megelőző megszűnése, 
megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek időarányos megtérítésének szabályai

9. § (1) Ha a  tisztjelölti jogviszony megszűnését követően adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba kinevezett 
foglalkoztatott (a  továbbiakban: foglalkoztatott) szolgálati jogviszonya a  NAV Szj. tv. 242/B.  § (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint szűnik meg vagy kerül megszüntetésre, a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzési 
költségek időarányos mértékű megtérítésének kötelezettségéről a  munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott, 
a  jogviszony megszüntetéséről szóló, vagy a  jogviszony megszűnését megállapító okmányban kell tájékoztatni 
a  foglalkoztatottat. A  munkáltató által kiadott okmányban tájékoztatást kell adni arról, hogy a  megtérítést 
a munkáltatói jogkör gyakorlója által megküldött fizetési felszólítás alapján kell a foglalkoztatottnak teljesítenie.

 (2) A  visszafizetési kötelezettségre és az  azzal kapcsolatos eljárásra a  2–3. alcímben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni, azzal, hogy a kérelmet a NAV vezetőjének címezve, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell benyújtani, 
a  NAV vezetője részletfizetést legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhet, és a  tartozást csak különös 
méltánylást érdemlő esetben mérsékelheti vagy engedheti el.
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 (5) A fizetési könnyítés iránti kérelmet a NAV vezetője a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban bírálja el. 
A  döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A  (3)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott fizetési 
könnyítések közül egyidejűleg több is engedélyezhető.

 (6) A kérelem elbírálása során a NAV vezetője figyelembe veszi
a) hogy a  tisztjelölt által előterjesztett különös méltánylást érdemlő körülmények mennyiben járultak hozzá 

a tisztjelölti jogviszony megszűnéséhez,
b) a tisztjelölti jogviszony időtartamát,
c) a tisztjelölt egyedi életkörülményeit, valamint
d) a megtérítés teljesítését akadályozó vagy nehezítő körülményeket.

 (7) A kérelmezőt a megtérítési kötelezettség alól teljes mértékben mentesíteni kell, ha a NAV Szj. tv. 242. § (2) bekezdés 
b)  pontja szerinti alkalmatlansága a  tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos feladat végrehajtása során keletkezett, 
vagy azzal közvetlenül összefügg.

 (8) Ha a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása előzetes kérdés eldöntésétől függ, a  kérelem elbírálását 
a NAV vezetője az előzetes kérdés tisztázásáig, de legfeljebb 60 napra felfüggesztheti. Az elbírálás felfüggesztéséről 
és a kérelemről való döntésről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

3. A kimentési kérelemre és a fizetésre kötelezett halálának esetére vonatkozó szabályok

8. § (1) A  fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére biztosított határidő elmulasztása esetén a  fizetésre 
kötelezett indokolással ellátott kimentési kérelmet terjeszthet elő a NAV vezetője részére.

 (2) A kimentési kérelemmel együtt a fizetési könnyítésre irányuló kérelmet is elő kell terjeszteni. A kimentési kérelem 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, különös méltánylást érdemlő személyi körülmény fennállása esetén 
a NAV vezetője méltányossági jogkörében dönt a kimentés engedélyezéséről.

 (3) A  kimentés engedélyezésével egyidejűleg a  NAV vezetője dönt a  fizetési könnyítés tárgyában is. A  kimentés 
elutasításáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.

 (4) Ha a  NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidőben a fizetésre kötelezett egészségi állapota olyan mértékben károsodott, hogy a kérelem előterjesztésére 
képtelen, írásban megállapítja a határidő félbeszakadását. Ha a fizetésre kötelezettnek a határidő félbeszakadására 
okot adó állapota megszűnik, a  NAV vezetője írásban megállapítja, hogy a  határidő félbeszakadását előidéző 
körülmény megszűnt, és egyben tájékoztatja a  fizetésre kötelezettet, hogy a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem 
előterjesztésére nyitva álló határidő a  tájékoztatás kézhezvételétől újrakezdődött. A  további eljárásra a  7.  §  
(5)–(8) bekezdése az irányadó.

 (5) Ha a NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a fizetésre kötelezett
a) a tisztjelölti jogviszonya vagy a szolgálati jogviszonya megszűnésétől a fizetési könnyítésre irányuló kérelem 

előterjesztésére nyitva álló határidő leteltéig terjedő időszakban vagy
b) a (4) bekezdés szerint meghatározott határidő félbeszakadásának időtartama alatt
elhunyt, a fizetésre kötelezett örökösét a megfizetési kötelezettség alól mentesíti, vagy a kiadott fizetési felszólítást 
visszavonja.

4. Az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony 10 éves kötelező fenntartását megelőző megszűnése, 
megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek időarányos megtérítésének szabályai

9. § (1) Ha a  tisztjelölti jogviszony megszűnését követően adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba kinevezett 
foglalkoztatott (a  továbbiakban: foglalkoztatott) szolgálati jogviszonya a  NAV Szj. tv. 242/B.  § (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint szűnik meg vagy kerül megszüntetésre, a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzési 
költségek időarányos mértékű megtérítésének kötelezettségéről a  munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott, 
a  jogviszony megszüntetéséről szóló, vagy a  jogviszony megszűnését megállapító okmányban kell tájékoztatni 
a  foglalkoztatottat. A  munkáltató által kiadott okmányban tájékoztatást kell adni arról, hogy a  megtérítést 
a munkáltatói jogkör gyakorlója által megküldött fizetési felszólítás alapján kell a foglalkoztatottnak teljesítenie.

 (2) A  visszafizetési kötelezettségre és az  azzal kapcsolatos eljárásra a  2–3. alcímben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni, azzal, hogy a kérelmet a NAV vezetőjének címezve, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell benyújtani, 
a  NAV vezetője részletfizetést legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhet, és a  tartozást csak különös 
méltánylást érdemlő esetben mérsékelheti vagy engedheti el.

4358	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	114.	szám	

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. §  Ha a  tisztjelölt vagy a  foglalkoztatott részére 2022. augusztus 1. előtt ösztöndíj került folyósításra, és a  6.  § 
(1)  bekezdése vagy a  9.  § (1)  bekezdése alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a  2022. július 31-ig tartó 
időszakra a NAV által jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési költségeket kell figyelembe venni 
a megtérítési kötelezettség összegének meghatározása során.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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 (5) A fizetési könnyítés iránti kérelmet a NAV vezetője a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül írásban bírálja el. 
A  döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs. A  (3)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott fizetési 
könnyítések közül egyidejűleg több is engedélyezhető.

 (6) A kérelem elbírálása során a NAV vezetője figyelembe veszi
a) hogy a  tisztjelölt által előterjesztett különös méltánylást érdemlő körülmények mennyiben járultak hozzá 

a tisztjelölti jogviszony megszűnéséhez,
b) a tisztjelölti jogviszony időtartamát,
c) a tisztjelölt egyedi életkörülményeit, valamint
d) a megtérítés teljesítését akadályozó vagy nehezítő körülményeket.

 (7) A kérelmezőt a megtérítési kötelezettség alól teljes mértékben mentesíteni kell, ha a NAV Szj. tv. 242. § (2) bekezdés 
b)  pontja szerinti alkalmatlansága a  tisztjelölti jogviszonyával kapcsolatos feladat végrehajtása során keletkezett, 
vagy azzal közvetlenül összefügg.

 (8) Ha a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása előzetes kérdés eldöntésétől függ, a  kérelem elbírálását 
a NAV vezetője az előzetes kérdés tisztázásáig, de legfeljebb 60 napra felfüggesztheti. Az elbírálás felfüggesztéséről 
és a kérelemről való döntésről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

3. A kimentési kérelemre és a fizetésre kötelezett halálának esetére vonatkozó szabályok

8. § (1) A  fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére biztosított határidő elmulasztása esetén a  fizetésre 
kötelezett indokolással ellátott kimentési kérelmet terjeszthet elő a NAV vezetője részére.

 (2) A kimentési kérelemmel együtt a fizetési könnyítésre irányuló kérelmet is elő kell terjeszteni. A kimentési kérelem 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, különös méltánylást érdemlő személyi körülmény fennállása esetén 
a NAV vezetője méltányossági jogkörében dönt a kimentés engedélyezéséről.

 (3) A  kimentés engedélyezésével egyidejűleg a  NAV vezetője dönt a  fizetési könnyítés tárgyában is. A  kimentés 
elutasításáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.

 (4) Ha a  NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidőben a fizetésre kötelezett egészségi állapota olyan mértékben károsodott, hogy a kérelem előterjesztésére 
képtelen, írásban megállapítja a határidő félbeszakadását. Ha a fizetésre kötelezettnek a határidő félbeszakadására 
okot adó állapota megszűnik, a  NAV vezetője írásban megállapítja, hogy a  határidő félbeszakadását előidéző 
körülmény megszűnt, és egyben tájékoztatja a  fizetésre kötelezettet, hogy a  fizetési könnyítésre irányuló kérelem 
előterjesztésére nyitva álló határidő a  tájékoztatás kézhezvételétől újrakezdődött. A  további eljárásra a  7.  §  
(5)–(8) bekezdése az irányadó.

 (5) Ha a NAV vezetőjének tudomására jut, hogy a fizetésre kötelezett
a) a tisztjelölti jogviszonya vagy a szolgálati jogviszonya megszűnésétől a fizetési könnyítésre irányuló kérelem 

előterjesztésére nyitva álló határidő leteltéig terjedő időszakban vagy
b) a (4) bekezdés szerint meghatározott határidő félbeszakadásának időtartama alatt
elhunyt, a fizetésre kötelezett örökösét a megfizetési kötelezettség alól mentesíti, vagy a kiadott fizetési felszólítást 
visszavonja.

4. Az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony 10 éves kötelező fenntartását megelőző megszűnése, 
megszüntetése esetén a tisztjelölti képzési költségek időarányos megtérítésének szabályai

9. § (1) Ha a  tisztjelölti jogviszony megszűnését követően adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba kinevezett 
foglalkoztatott (a  továbbiakban: foglalkoztatott) szolgálati jogviszonya a  NAV Szj. tv. 242/B.  § (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint szűnik meg vagy kerül megszüntetésre, a  6.  § (2)  bekezdésében meghatározott képzési 
költségek időarányos mértékű megtérítésének kötelezettségéről a  munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott, 
a  jogviszony megszüntetéséről szóló, vagy a  jogviszony megszűnését megállapító okmányban kell tájékoztatni 
a  foglalkoztatottat. A  munkáltató által kiadott okmányban tájékoztatást kell adni arról, hogy a  megtérítést 
a munkáltatói jogkör gyakorlója által megküldött fizetési felszólítás alapján kell a foglalkoztatottnak teljesítenie.

 (2) A  visszafizetési kötelezettségre és az  azzal kapcsolatos eljárásra a  2–3. alcímben foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni, azzal, hogy a kérelmet a NAV vezetőjének címezve, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell benyújtani, 
a  NAV vezetője részletfizetést legfeljebb 12 hónapos időtartamra engedélyezhet, és a  tartozást csak különös 
méltánylást érdemlő esetben mérsékelheti vagy engedheti el.

4358	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	114.	szám	

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. §  Ha a  tisztjelölt vagy a  foglalkoztatott részére 2022. augusztus 1. előtt ösztöndíj került folyósításra, és a  6.  § 
(1)  bekezdése vagy a  9.  § (1)  bekezdése alapján fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a  2022. július 31-ig tartó 
időszakra a NAV által jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési költségeket kell figyelembe venni 
a megtérítési kötelezettség összegének meghatározása során.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 24/2022. (VI. 21.) OGY határozata
a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról*

Az Országgyűlés
– tekintettel az orosz–ukrán háború okozta új világgazdasági helyzetre, továbbá
– különös tekintettel a háborús inflációra és a háborús gazdasági válságra
az alábbi határozatot hozza:

 1. Az Országgyűlés ellenzi a  multinacionális csoportokra az  Unióban alkalmazandó globális minimum-adómértékről 
szóló tanácsi irányelvtervezet elfogadását.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Dócs Dávid s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozata
egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  32. Helyi 
önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása címmel és az  1.  melléklet szerinti alcímekkel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  települési önkormányzatok támogatása 

érdekében – elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok 
működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 
támogatása alcím terhére 323 060 158 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 32. Helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása cím 1. melléklet szerinti 
alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított forrás terhére, az  1.  mellékletben 

meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
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A Kormány 1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

 1. A Kormány
1.1.  a  gazdaság élénkítése érdekében egyetért a  Széchenyi Kártya Program jelen kormányhatározatban foglalt 

feltételek szerinti megerősítésével;
1.2.  felhatalmazza a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Széchenyi Kártya Program konstrukciók mindenkor 

hatályos kondícióit, részletes feltételeit, az azokhoz nyújtott költségvetési támogatások mértékét a Széchenyi 
Kártya Program mindenkor hatályos Üzletszabályzatában rögzítse;
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

1.3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon 
8 586 500 000 forint többletforrás biztosításáról a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozása 
céljából a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság-újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter (forrás biztosításért) 

gazdaságfejlesztési miniszter (kezdeményezésért)
Határidő: a felmerülés ütemében

1.4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Széchenyi Kártya Programba tartozó konstrukciók 
támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a  2023–2033 
közötti időszakban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2023–2033. évi központi költségvetés tervezése során

1.5.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2022. évben az  1.3.  alpont szerinti előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértékét 
a 2023–2037. közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 129 200 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 82 000 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 48 000 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 34 500 000 000 forint,
e) a 2027–2037. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 26 000 000 000 forint;

1.6.  az  1.5.  alpontban megállapított mértéken belül a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához 
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 115 000 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 71 500 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 40 500 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 29 500 000 000 forint,
e) a 2027–2033. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 22 500 000 000 forint;

1.7.  az  1.5.  alpontban megállapított mértéken belül az  intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához 
vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 14 200 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 500 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 7 500 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5 000 000 000 forint,
e) a 2027–2037. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 3 500 000 000 forint;

1.8.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy amennyiben az  1.3.  alpontban meghatározott adott évi 
célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a 75%-ot, vizsgálja meg a Széchenyi Kártya Program konstrukciói 
támogatására meghatározott kötelezettségvállalási felhatalmazás mértékére figyelemmel szükséges 
intézkedéseket, és a  vizsgálat eredményének megfelelően – a  pénzügyminiszter bevonásával – tegyen 
javaslatot a Kormány számára;
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Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi források 75%-ának lekötését követő tizenöt napon belül
1.9.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – a  területfejlesztési miniszter bevonásával – a  Széchenyi 

Kártya Program valamennyi érintett konstrukciója esetén a Temporary Crisis Framework szerinti támogatási 
jogcímen történő támogatások nyújtását jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 

területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. 
2.1.  A  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) 

Korm.  határozat [a továbbiakban: 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat] 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép a 2022. július 1-jét követően benyújtott hitelkérelmekre vonatkozóan:

 „1. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel konstrukcióban felülvizsgálat keretében 
meghosszabbításra került

 a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást 
biztosít, és

 b) legfeljebb 100 millió forintos hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít, azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.”

2.2.  Hatályát veszti az  1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 3.  pontjában az  „és Széchenyi Támogatást 
Megelőlegező Hitel” szövegrész.

 3. 
3.1.  A  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről 

szóló 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat] 2.  pont 
2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)

 „2.1. nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz kamattámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, 
hogy a  vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a  fennálló 
tőketartozásra vetítve

 a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 3,5%, illetve az ezen belül meghirdetésre kerülő 
többlettámogatott alkonstrukció esetén az 1%,

 b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 3,5%,
 c) a  Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és az ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel – esetén az  1,5%, illetve az  ezen belül meghirdetésre kerülő többlettámogatott 
alkonstrukciók esetén a 0,5%, valamint

 d) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 3,5%
 mértéket;”
3.2.  Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
 „2.2. egyetért azzal, hogy a  nyújtott hitelek és lízingkonstrukció kamattámogatása éves szinten nem 

haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve
 a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 8,5%, az ennek keretében meghirdetésre kerülő 

többlettámogatott Folyószámlahitel konstrukció esetén a 11%,
 b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 8,5%,
 c) a  Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és az ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel – esetén a  11%, az  ennek keretében meghirdetésre kerülő többlettámogatott beruházási 
hitelkonstrukció esetén a 12%, valamint

 d) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 9,0%
 mértéket;”
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Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi források 75%-ának lekötését követő tizenöt napon belül
1.9.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – a  területfejlesztési miniszter bevonásával – a  Széchenyi 

Kártya Program valamennyi érintett konstrukciója esetén a Temporary Crisis Framework szerinti támogatási 
jogcímen történő támogatások nyújtását jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 

területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. 
2.1.  A  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) 

Korm.  határozat [a továbbiakban: 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat] 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép a 2022. július 1-jét követően benyújtott hitelkérelmekre vonatkozóan:

 „1. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel konstrukcióban felülvizsgálat keretében 
meghosszabbításra került

 a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást 
biztosít, és

 b) legfeljebb 100 millió forintos hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít, azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.”

2.2.  Hatályát veszti az  1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 3.  pontjában az  „és Széchenyi Támogatást 
Megelőlegező Hitel” szövegrész.

 3. 
3.1.  A  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről 

szóló 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat] 2.  pont 
2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)

 „2.1. nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz kamattámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, 
hogy a  vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a  fennálló 
tőketartozásra vetítve

 a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 3,5%, illetve az ezen belül meghirdetésre kerülő 
többlettámogatott alkonstrukció esetén az 1%,

 b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 3,5%,
 c) a  Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és az ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel – esetén az  1,5%, illetve az  ezen belül meghirdetésre kerülő többlettámogatott 
alkonstrukciók esetén a 0,5%, valamint

 d) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 3,5%
 mértéket;”
3.2.  Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
 „2.2. egyetért azzal, hogy a  nyújtott hitelek és lízingkonstrukció kamattámogatása éves szinten nem 

haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve
 a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 8,5%, az ennek keretében meghirdetésre kerülő 

többlettámogatott Folyószámlahitel konstrukció esetén a 11%,
 b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 8,5%,
 c) a  Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és az ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel – esetén a  11%, az  ennek keretében meghirdetésre kerülő többlettámogatott beruházási 
hitelkonstrukció esetén a 12%, valamint

 d) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 9,0%
 mértéket;”
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3.3.  Hatályát veszti az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat
a) 1. pont 1.1. alpont d) pontja és
b) 1. pont 1.4. alpontja.

3.4.  Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
 „2.6. nyújtott hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjához legfeljebb évi 1%-os kezességi 

díjtámogatást biztosít.”
 4.  A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról szóló 1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a) 2. pontjában a „0,5%-os mértéket” szövegrész helyébe az „1%-os mértéket” szöveg,
b) 3. pontjában a „10,5%-os mértéket” szövegrész helyébe a „14,0%-os mértéket” szöveg
lép.

 5.  Hatályát veszti a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat.
 6.  Hatályát veszti a  Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról szóló 1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat 

1.5–1.7. alpontja.
 7.  Ez a határozat 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Az Országgyűlés 27/2022. (VI. 22.) OGY határozata
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*

 1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását 
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért 
a szervezet 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.

 2. Az Országgyűlés megerősíti az  Állami Számvevőszéknek mint az  Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző 
szervezetének azon feladatát, hogy – a  jól irányított állam működése támogatásának intézményesített keretei 
között – egyes törvények által meghatározott intézményrendszerek állapotáról – közpénzügyi szempontból, 
az  átláthatóság és elszámoltathatóság elveinek érvényesüléséről, valamint adott esetben törvényben biztosított 
ellenőrzési eszközök alkalmazásával – értékeléseket készítsen az Országgyűlés részére.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében elrendeli a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 

a  47. A  közösségi bormarketing és a  magyar bor egységes kommunikációjának támogatása 
jogcímcsoporttal,

ab) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság 
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek 
a 13. Vallásturisztikai támogatások jogcímcsoporttal,

ac) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság 
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek a 14. Gazdaság- és 
területfejlesztési feladatok jogcímcsoporttal,

ad) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet címrendjének a  10. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
címmel és ezen belül a  12. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok 
alcímmel,

ae) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a  13.  Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére alcímmel,

af ) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a 14. Építésgazdasági feladatok támogatása alcímmel,

ag) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek a  11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímmel,
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ah) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek az 1. Kulturális 
értékmegőrző beruházások jogcímcsoporttal,

ai) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek 
a 2. Építésgazdaság-fejlesztési programok jogcímcsoporttal,

aj) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a 38. Környezetvédelmi feladatok alcímmel

 történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 55 419 646 925 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 476 863 405 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: 
GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
25 476 863 405 forinttal történő túlteljesülését;

e) az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 148 666 497 158 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) 
Korm. határozat 6.  melléklete szerint – az  egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett –
fa) a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési 
és kutatási programok jogcímcsoport javára átcsoportosított 3 673 215 000 forint a Kvtv. 1. melléklet 
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 2. Kiválósági és 
szakmai feladatok támogatása alcímen, valamint

fb) a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára átcsoportosított 159 705 000 forintból  
3 400 000 forint a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
2. Külképviseletek igazgatása címen

 kerüljön felhasználásra.
 2. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában 

a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.
 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a  szociális hozzájárulási 

adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2023. december 31.” szöveg lép.
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Az Országgyűlés 27/2022. (VI. 22.) OGY határozata
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*

 1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását 
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért 
a szervezet 2021. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.

 2. Az Országgyűlés megerősíti az  Állami Számvevőszéknek mint az  Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző 
szervezetének azon feladatát, hogy – a  jól irányított állam működése támogatásának intézményesített keretei 
között – egyes törvények által meghatározott intézményrendszerek állapotáról – közpénzügyi szempontból, 
az  átláthatóság és elszámoltathatóság elveinek érvényesüléséről, valamint adott esetben törvényben biztosított 
ellenőrzési eszközök alkalmazásával – értékeléseket készítsen az Országgyűlés részére.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Gelencsér Attila s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 21-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében elrendeli a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 

a  47. A  közösségi bormarketing és a  magyar bor egységes kommunikációjának támogatása 
jogcímcsoporttal,

ab) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság 
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek 
a 13. Vallásturisztikai támogatások jogcímcsoporttal,

ac) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság 
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek a 14. Gazdaság- és 
területfejlesztési feladatok jogcímcsoporttal,

ad) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet címrendjének a  10. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
címmel és ezen belül a  12. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok 
alcímmel,

ae) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a  13.  Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére alcímmel,

af ) XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a 14. Építésgazdasági feladatok támogatása alcímmel,

ag) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek a  11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímmel,

4006 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 103. szám 

ah) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek az 1. Kulturális 
értékmegőrző beruházások jogcímcsoporttal,

ai) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek 
a 2. Építésgazdaság-fejlesztési programok jogcímcsoporttal,

aj) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a 38. Környezetvédelmi feladatok alcímmel

 történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 55 419 646 925 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 476 863 405 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: 
GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
25 476 863 405 forinttal történő túlteljesülését;

e) az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 148 666 497 158 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) 
Korm. határozat 6.  melléklete szerint – az  egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett –
fa) a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési 
és kutatási programok jogcímcsoport javára átcsoportosított 3 673 215 000 forint a Kvtv. 1. melléklet 
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 2. Kiválósági és 
szakmai feladatok támogatása alcímen, valamint

fb) a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára átcsoportosított 159 705 000 forintból  
3 400 000 forint a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
2. Külképviseletek igazgatása címen

 kerüljön felhasználásra.
 2. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában 

a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.
 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a  szociális hozzájárulási 

adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2023. december 31.” szöveg lép.
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ah) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek az 1. Kulturális 
értékmegőrző beruházások jogcímcsoporttal,

ai) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Gazdaság 
újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek 
a 2. Építésgazdaság-fejlesztési programok jogcímcsoporttal,

aj) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek 
a 38. Környezetvédelmi feladatok alcímmel

 történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 55 419 646 925 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 25 476 863 405 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: 
GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
25 476 863 405 forinttal történő túlteljesülését;

e) az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 148 666 497 158 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) 
Korm. határozat 6.  melléklete szerint – az  egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett –
fa) a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési 
és kutatási programok jogcímcsoport javára átcsoportosított 3 673 215 000 forint a Kvtv. 1. melléklet 
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 2. Kiválósági és 
szakmai feladatok támogatása alcímen, valamint

fb) a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára átcsoportosított 159 705 000 forintból  
3 400 000 forint a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
2. Külképviseletek igazgatása címen

 kerüljön felhasználásra.
 2. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában 

a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.
 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a  szociális hozzájárulási 

adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2023. december 31.” szöveg lép.
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 4. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 
2. pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 5. A Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a  működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról 
szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában az  „a Miniszterelnökséget vezető minisztert” 
szövegrész helyébe az „a kultúráért és innovációért felelős minisztert” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az  Országvédelmi Alapból és a  szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a  2016.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 7. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 8. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az  ahhoz szükséges források biztosításáról, 
valamint a  Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész 
helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 9. A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat1) 
4. pontjában a „2022. május 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31.” szöveg lép.

 10. A Kormány visszavonja a Határozat1 9. pont a) alpontját.
 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 

illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  2018.  évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 12. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a) a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
b) a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31. és a K-12 Mesterszalon kialakítása előirányzat 

javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében 2023. május 31.” szöveg
lép.

 13. A Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat 5. pontjában a „2022. június 1.” 
szövegrész helyébe a „2023. június 1.” szöveg lép.

 14. Az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat 
1. pont c) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 15. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti 
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a  migrációs nyomás és a  terrorellenes intézkedések 
kezeléséhez szükséges  további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 1.  pont h)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2022.  december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított forrás tekintetében 2024. június 30.” 
szöveg lép.

 16. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-
átcsoportosításokról, továbbá a  terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges  további források biztosításáról, 
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a  „2022.  december 31.” szövegrész helyébe a  „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet részére 
átcsoportosított forrás tekintetében 2024. június 30.” szöveg lép.
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 4. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 
2. pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 5. A Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a  működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról 
szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában az  „a Miniszterelnökséget vezető minisztert” 
szövegrész helyébe az „a kultúráért és innovációért felelős minisztert” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az  Országvédelmi Alapból és a  szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a  2016.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 7. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 8. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az  ahhoz szükséges források biztosításáról, 
valamint a  Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész 
helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 9. A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat1) 
4. pontjában a „2022. május 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31.” szöveg lép.

 10. A Kormány visszavonja a Határozat1 9. pont a) alpontját.
 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 

illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  2018.  évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 12. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a) a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
b) a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31. és a K-12 Mesterszalon kialakítása előirányzat 

javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében 2023. május 31.” szöveg
lép.

 13. A Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat 5. pontjában a „2022. június 1.” 
szövegrész helyébe a „2023. június 1.” szöveg lép.

 14. Az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat 
1. pont c) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 15. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti 
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a  migrációs nyomás és a  terrorellenes intézkedések 
kezeléséhez szükséges  további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 1.  pont h)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2022.  december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított forrás tekintetében 2024. június 30.” 
szöveg lép.

 16. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-
átcsoportosításokról, továbbá a  terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges  további források biztosításáról, 
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a  „2022.  december 31.” szövegrész helyébe a  „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet részére 
átcsoportosított forrás tekintetében 2024. június 30.” szöveg lép.
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 17. A Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
támogatásáról szóló 1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat 5.  pontjában a  „2022. június 1.” szövegrész helyébe 
a „2023. június 1.” szöveg lép.

 18. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi 
programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról, a  2021.  évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a  „2022.  január 31.” szövegrész helyébe a  „2022. január 31., az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 
biztosított 299 483 649 forint tekintetében 2022. október 31.” szöveg lép.

 19. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Beruházás Előkészítési Alapból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont 
c) alpontjában a „2022. június 1.” szövegrész helyébe a „2023. június 1.” szöveg lép.

 20. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) 
Korm. határozat 1. pont 1.3. alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Magyar 
Művészeti Akadémia fejezet, MMA műemlékvédelmi beruházásai alcím javára biztosított forrás tekintetében 
2023. március 31.” szöveg lép.

 21. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány 
Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat 1. pont 
1.2. alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 22. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint 
fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 5.  pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 23. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, 
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a „2022.  február  28.” szövegrész helyébe a „2022. február 28., az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 
biztosított 310 775 310 forint tekintetében 2023. április 30.” szöveg lép.

 24. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Határozat2) 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.9. a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett 
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozatra,”
(a következőkről dönt.)

 25. A Határozat2 a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A  Kormány az  Áht. 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  technológiai és 
ipari miniszter a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek 
ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat végrehajtása 
érdekében a  2022.  évben a  szabad előirányzatot meghaladó mértékben kötelezettséget vállaljon legfeljebb 
1 606  000 000 forint értékig a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím terhére.”

 26. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér működési támogatásáról és fejlesztéséről szóló 1048/2022. (II. 8.) Korm. határozat 
a következő 6. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a  külgazdasági és külügyminiszter számára, hogy a  2022.  évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási 
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 4. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 
2. pontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 5. A Wacław Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a  működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról 
szóló 1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában az  „a Miniszterelnökséget vezető minisztert” 
szövegrész helyébe az „a kultúráért és innovációért felelős minisztert” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az  Országvédelmi Alapból és a  szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a  2016.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 7. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 8. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az  ahhoz szükséges források biztosításáról, 
valamint a  Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész 
helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 9. A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat1) 
4. pontjában a „2022. május 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31.” szöveg lép.

 10. A Kormány visszavonja a Határozat1 9. pont a) alpontját.
 11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 

illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a  2018.  évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 12. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában
a) a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
b) a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. március 31. és a K-12 Mesterszalon kialakítása előirányzat 

javára biztosított 100 000 000 forint tekintetében 2023. május 31.” szöveg
lép.

 13. A Magyarország Bécsi Nagykövetsége hivatali épületének teljes körű felújítása előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1051/2020. (II. 19.) Korm. határozat 5. pontjában a „2022. június 1.” 
szövegrész helyébe a „2023. június 1.” szöveg lép.

 14. Az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat 
1. pont c) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 15. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti 
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a  migrációs nyomás és a  terrorellenes intézkedések 
kezeléséhez szükséges  további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 1.  pont h)  alpontjában a  „2022. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2022.  december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított forrás tekintetében 2024. június 30.” 
szöveg lép.

 16. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő előirányzat-
átcsoportosításokról, továbbá a  terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges  további források biztosításáról, 
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a  „2022.  december 31.” szövegrész helyébe a  „2022. december 31., a  Bethlen Gábor Alap fejezet részére 
átcsoportosított forrás tekintetében 2024. június 30.” szöveg lép.
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 17. A Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
támogatásáról szóló 1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat 5.  pontjában a  „2022. június 1.” szövegrész helyébe 
a „2023. június 1.” szöveg lép.

 18. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi 
programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról, a  2021.  évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a  „2022.  január 31.” szövegrész helyébe a  „2022. január 31., az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 
biztosított 299 483 649 forint tekintetében 2022. október 31.” szöveg lép.

 19. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Beruházás Előkészítési Alapból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont 
c) alpontjában a „2022. június 1.” szövegrész helyébe a „2023. június 1.” szöveg lép.

 20. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) 
Korm. határozat 1. pont 1.3. alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Magyar 
Művészeti Akadémia fejezet, MMA műemlékvédelmi beruházásai alcím javára biztosított forrás tekintetében 
2023. március 31.” szöveg lép.

 21. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány 
Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat 1. pont 
1.2. alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 22. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint 
fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 5.  pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 23. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, 
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a „2022.  február  28.” szövegrész helyébe a „2022. február 28., az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 
biztosított 310 775 310 forint tekintetében 2023. április 30.” szöveg lép.

 24. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Határozat2) 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.9. a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett 
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozatra,”
(a következőkről dönt.)

 25. A Határozat2 a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A  Kormány az  Áht. 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  technológiai és 
ipari miniszter a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek 
ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat végrehajtása 
érdekében a  2022.  évben a  szabad előirányzatot meghaladó mértékben kötelezettséget vállaljon legfeljebb 
1 606  000 000 forint értékig a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím terhére.”

 26. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér működési támogatásáról és fejlesztéséről szóló 1048/2022. (II. 8.) Korm. határozat 
a következő 6. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a  külgazdasági és külügyminiszter számára, hogy a  2022.  évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási 
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 17. A Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
támogatásáról szóló 1665/2020. (X. 15.) Korm. határozat 5.  pontjában a  „2022. június 1.” szövegrész helyébe 
a „2023. június 1.” szöveg lép.

 18. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Gazdaságvédelmi 
programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról, a  2021.  évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedésekről és címrendi kiegészítésről szóló 1005/2021. (I. 14.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a  „2022.  január 31.” szövegrész helyébe a  „2022. január 31., az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 
biztosított 299 483 649 forint tekintetében 2022. október 31.” szöveg lép.

 19. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Beruházás Előkészítési Alapból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont 
c) alpontjában a „2022. június 1.” szövegrész helyébe a „2023. június 1.” szöveg lép.

 20. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) 
Korm. határozat 1. pont 1.3. alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Magyar 
Művészeti Akadémia fejezet, MMA műemlékvédelmi beruházásai alcím javára biztosított forrás tekintetében 
2023. március 31.” szöveg lép.

 21. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány 
Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat 1. pont 
1.2. alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 22. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint 
fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 5.  pontjában 
a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

 23. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, 
valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában 
a „2022.  február  28.” szövegrész helyébe a „2022. február 28., az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára 
biztosított 310 775 310 forint tekintetében 2023. április 30.” szöveg lép.

 24. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Határozat2) 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.9. a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett 
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozatra,”
(a következőkről dönt.)

 25. A Határozat2 a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A  Kormány az  Áht. 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  technológiai és 
ipari miniszter a  debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek 
ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat végrehajtása 
érdekében a  2022.  évben a  szabad előirányzatot meghaladó mértékben kötelezettséget vállaljon legfeljebb 
1 606  000 000 forint értékig a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím terhére.”

 26. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér működési támogatásáról és fejlesztéséről szóló 1048/2022. (II. 8.) Korm. határozat 
a következő 6. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a  külgazdasági és külügyminiszter számára, hogy a  2022.  évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási 
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Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport terhére legfeljebb 2 354 047 500 forint 
összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -45 000 000

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K1 Személyi juttatások 2 300 885
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 299 115

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok

K1 Személyi juttatások 448 673
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 327

227942 14 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 218 584
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 416

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 494 000

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

393184 1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 370 798 925

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 848 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások 51 000 000 000

396917 44 Megtakarítási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -51 000 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások -4 370 798 925
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -45 000 000
XII. Agrárminisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 2 600 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

354406 8 Szakképzési Centrumok 507 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák 247 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 494 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás -3 848 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 45 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 55 419 646 925 55 419 646 925

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

7. szám
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2. melléklet az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
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
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 10 556 142 955
K6 Beruházási kiadások 11 384 914 704

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
21 Központi kezelésű előirányzatok

15 Távhőszolgáltatók kompenzációja
395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 500 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 33 023 250
K6 Beruházások 1 002 782 496

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -25 476 863 405

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 21 941 057 659
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ 1 035 805 746

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 25 476 863 405 25 476 863 405

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

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító
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3. melléklet az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozathoz
VI. Bíróságok
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsoltos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
VI. Bíróságok

209126 1 Bíróságok
K3 Dologi kiadások 1 054 719 431

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
397062 4 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások 27 160 000 000
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 281 609 971
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 063 474
K3 Dologi kiadások 222 990 118

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 5 995 973 709
K5 Egyéb működési célú kiadások 763 894 563
K6 Beruházások 287 600 484
K7 Felújítások 79 592 124

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K3 Dologi kiadások 176 916
K5 Egyéb működési célú kiadások 353 782 995

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K7 Felújítások 245 789 302
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198279 1 Honvédelmi Minisztérium
2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 115 398 788
K6 Beruházások 903 906 212
K7 Felújítások 625 000 000

198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 3 140 792 538

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K1 Személyi juttatások 770 004 879
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 280 856
K3 Dologi kiadások 379 162 134

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 663 314 879

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 328 077 000
K6 Beruházások 1 215 100 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

7. szám
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 2 127 774 510

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 83 015 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 828 000
K3 Dologi kiadások 50 921 578
K6 Beruházások 136 513 274

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
K3 Dologi kiadások 734 499 993

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 112 267 575

237287 8 Magyar Államkincstár
K3 Dologi kiadások 491 236 414

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 561 562
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 123 123 300

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K3 Dologi kiadások 250 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 500 000 000

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 499 347 300
21 Központi kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
303868 1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások 13 396 000 000
348273 2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások 9 499 000 000
348284 3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások 10 490 000 000
359595 5 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 378 000 000
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

393184 1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 518 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 118 636 105
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 200 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 000 000

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 8 473 007
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 085 504
K3 Dologi kiadások 27 307 619
K6 Beruházások 901 117 364

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 370 818 081
K6 Beruházások 2 305 904 406
K7 Felújítások 1 106 408 456

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 777 500 000

23 Sporttevékenység támogatása
386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 524 000 000
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 729 975 013
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 375 414 253
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386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 585 612 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 66 625 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 2 603 721

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások 17 000 000 000
21 Központi kezelésű előirányzatok

2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
391239 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 714 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -148 666 497 158

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
296146 6 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 362 026 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások
K3 Dologi kiadások 2 998 501
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 506 446 777
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 490 554 722

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

393451 6 Térségi közúti beruházások
K3 Dologi kiadások 2 075 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 150 000 000

2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386995 3 Térségi fejlesztési feladatok

K3 Dologi kiadások 1 746 250
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 492 500 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok

K3 Dologi kiadások 5 960 570
K5 Egyéb működési célú kiadások 11 921 139 430

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
VI. Bíróságok

209126 1 Bíróságok 1 054 719 431
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 537 663 563
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 7 127 060 880
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 353 959 911

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 245 789 302

XIII. Honvédelmi Minisztérium

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

7. szám
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198279 1 Honvédelmi Minisztérium
2 Egyéb HM szervezetek 1 644 305 000

198291 2 Magyar Honvédség 3 140 792 538
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás 1 244 447 869
001580 7 Rendőrség 663 314 879
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 1 543 177 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 2 127 774 510
XV. Pénzügyminisztérium

006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 280 277 852
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 734 499 993
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 112 267 575
237287 8 Magyar Államkincstár 491 236 414

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 1 123 684 862

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák 500 250 000

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 2 499 347 300

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 118 636 105

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 250 000 000
218605 12 Művészeti intézmények 937 983 494
334484 18 Klebelsberg Központ 3 783 130 943

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3 777 500 000
23 Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 524 000 000
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 5 105 389 266
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 652 237 500
343451 48 Kincstári díj 2 603 721

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 17 000 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások 6 000 000 000

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

393451 6 Térségi közúti beruházások 4 152 075 000
2 Gazdaságfejlesztési feladatok

386995 3 Térségi fejlesztési feladatok 3 494 246 250
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 11 927 100 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 148 666 497 158 148 666 497 158

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány
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A Kormány 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
kormányhatározat módosításáról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 
1 385 373 850 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról 
szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
a) 1. pont a) alpont ag), ah) és ai) pontjában a „11.” szövegrész helyébe a „13.” szöveg,
b) 1.  pont a)  alpont ah)  pontjában az  „az 1. Kulturális értékmegőrző beruházások” szövegrész helyébe 

az „a 2. Kulturális értékmegőrző beruházások” szöveg és
c) 1.  pont a)  alpont ai)  pontjában a  „2. Építésgazdaság-fejlesztési programok” szövegrész helyébe 

a „3. Építésgazdaság-fejlesztési programok” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
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
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K6 Beruházások 273 818 350

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

K3 Dologi kiadások 55 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 111 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 385 373 850
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések
393451 6 Térségi közúti beruházások

K3 Dologi kiadások 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 273 818 350
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 111 055 500
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések
393451 6 Térségi közúti beruházások 1 000 500 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 385 373 850 1 385 373 850

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 210/2022. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37. § (8) bekezdése és 94. § (2) bekezdése alapján – a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval 
egyetértésben tett javaslatára – a Dunaújvárosi Egyetemen Dr. András István főiskolai tanárt a 2022. július 1. napjától 
2026. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2022. június 30.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 5.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04124-2/2022.

A Kormány 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének címrendjét 2022. július 15-i fordulónappal az 1. és 2. melléklet 
szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: 2022. július 15.
 2. felhívja a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy gondoskodjanak a  Magyar 

Államkincstárnál
a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és 

azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: 2022. július 11.

4320 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 111. szám 

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, 
hogy 2022. január 1-jei határnappal az  1.  pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a  fejezetet 
irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi 
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetését hajtsa végre.

Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: az adatszolgáltatás tekintetében 2022. július 11. 

az átvezetés tekintetében 2022. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2022. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó – eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő – intézményi, fejezeti kezelésű 
és központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím-

csoport
Jogcím

BELÜGYMINISZTÉRIUM

334473 14 03 00 00 00 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 20 02 00 00 00

334462 14 03 01 00 00
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 
intézményei

20 02 03 00 00

391162 14 03 02 00 00 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 20 02 04 00 00

343306 14 06 00 00 00 Oktatási Hivatal 20 06 01 00 00

351417 14 08 00 00 00 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 20 07 01 00 00

002972 14 09 00 00 00 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 20 10 00 00 00

331651 14 09 01 00 00 Országos Kórházi Főigazgatóság 20 10 01 00 00

331662 14 09 02 00 00 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 20 10 02 00 00

002994 14 10 00 00 00 Országos Mentőszolgálat 20 14 00 00 00

002950 14 11 00 00 00 Nemzeti Népegészségügyi Központ 20 16 00 00 00

233507 14 14 00 00 00 Országos Vérellátó Szolgálat 20 17 00 00 00

334484 14 15 00 00 00 Klebelsberg Központ 20 18 00 00 00

399284 14 20 31 00 00 Köznevelési feladatok támogatása

244234 14 20 31 01 00 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 20 20 02 03 00

343328 14 20 31 02 00 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 20 20 02 04 00

343617 14 20 31 04 00 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 20 20 04 11 00

381106 14 20 31 06 00 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 20 20 04 15 00

386373 14 20 31 07 00 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 20 20 04 16 00

384584 14 20 31 08  00 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 20 20 08 01 00

266190 14 20 32 00 00
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

20 20 19 00 00

244201 14 20 32 01 00 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások  támogatása 20 20 19 01 00

385606 14 20 32 02 00
Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos 
finanszírozása

20 20 19 02 00
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346473 14 20 32 03 00
Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére 
biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati 
bérrendezéssel összefüggő támogatások

20 20 19 08 00

385595 14 20 32 04 00
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása

20 20 19 12 00

059811 14 20 32 05 00 Gyermekvédelmi Lakás Alap 20 20 19 13 00

265967 14 20 32 06 00 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 20 20 19 15 00

295313 14 20 32 07 00 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 20 20 19 16 00

003056 14 20 33 00 00 Egészségügyi ágazati előirányzatok 20 20 22 00 00

386706 14 20 33 01 00 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 20 20 22 01 00

343684 14 20 33 02 00 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 20 20 22 24 00

368628 14 20 33 04 00 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 20 20 22 28 00

295302 14 20 33 05 00 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 20 20 22 32 00

359462 14 20 35 00 00 Peres ügyek 20 20 49 00 00

343628 14 21 07 00 00 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 20 21 03 00 00

ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

399295 16 10 00 00 00 Fejezeti kezelésű előirányzatok

385540 16 10 02 00 00 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 11 30 01 14 00

347773 16 10 03 00 00 Határon túli műemlék-felújítási program 11 30 01 50 00

360584 16 10 04 00 00 Nemzeti Kastélyprogram 11 30 01 88 00

399173 16 11 00 00 00 Központi kezelésű előirányzatok

391428 16 11 02 00 00 A Nemzeti Tervvagyonnal  kapcsolatos bevételek és kiadások 11 32 08 00 00

391439 16 11 02 01 00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 11 32 08 01 00

391440 16 11 02 02 00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 11 32 08 02 00

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

384139 13 08 02 41 00 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 22 19 01 13 00

399306 13 20 00 00 00 Sport intézmények

298224 13 20 01 00 00 Nemzeti Sportközpontok 20 03 00 00 00

368517 13 20 02 00 00 Országos Sportegészségügyi Intézet 20 10 03 00 00

256589 13 21 00 00 00 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok 20 20 23 00 00

386395 13 21 01 00 00 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 20 20 23 04 00

297446 13 21 02 00 00 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 20 20 23 05 00

386406 13 21 03 00 00 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése 20 20 23 06 00
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386417 13 21 04 00 00 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 20 20 23 08 00

386428 13 21 05 00 00 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások 20 20 23 23 00

387017 13 21 06 00 00
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása

20 20 23 29 00

386439 13 21 07 00 00 Kiemelt sportegyesületek támogatása 20 20 23 30 00

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

005214 20 01 00 00 00 Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 20 01 00 00 00

368895 20 02 00 00 00 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 11 19 00 00 00

347895 20 05 00 00 00 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 17 07 00 00 00

354406 20 06 00 00 00 Szakképzési Centrumok 17 08 00 00 00

000989 20 03 00 00 00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 17 09 00 00 00

227942 20 07 00 00 00 Egyetemek, főiskolák 17 14 00 00 00

388928 20 20 09 00 00 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 11 30 01 20 00

282178 20 20 09 01 00 Nemzeti Tehetség Program 11 30 01 20 01

348573 20 20 09 02 00 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 11 30 01 20 02

368239 20 20 09 03 00 Wacław Felczak Alap 11 30 01 20 04

385584 20 20 09 04 00 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 11 30 01 20 05

031831 20 20 09 05 00 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 11 30 01 20 07

368739 20 20 09 06 00 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 11 30 01 20 09

368784 20 20 09 07 00 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 11 30 01 20 10

379295 20 20 09 08 00 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 11 30 01 20 14

243156 20 20 09 10 00 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 11 30 01 20 16

387873 20 20 09 11 00
Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok 
támogatása

11 30 01 20 17

351739 20 20 09 12 00
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi 
és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

11 30 01 20 19

362028 20 20 10 00 00
Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani 
Központ működtetése

17 20 36 04 00

381939 20 20 12 00 00 Felsőoktatási feladatok 17 20 67 00 00

386340 20 20 12 01 00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 17 20 67 01 00

302891 20 20 12 02 00 Felsőoktatás speciális feladatai 17 20 67 02 00

386351 20 20 12 03 00
Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok 
támogatása

17 20 67 07 00
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KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

367206 18 07 10 00 00 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 11 30 01 28 00

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

000648 21 04 00 00 00 Alkotmányvédelmi Hivatal 14 08 00 00 00

019370 21 05 00 00 00 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 14 09 00 00 00

235006 21 06 00 00 00 Nemzeti Információs Központ 14 10 00 00 00

000659 21 07 00 00 00 Információs Hivatal 18 04 00 00 00

270034 21 08 00 00 00 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 17 11 00 00 00

347762 21 20 01 28 00 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 14 20 01 56 00

257101 21 20 01 29 00 Autópálya rendelkezésre állási díj 22 19 01 03 00

256101 21 20 01 30 00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 22 19 01 04 00

270701 21 20 01 31 00 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 22 19 01 05 00

375995 21 20 01 32 00 Nemzetközi tagdíjak 22 19 01 07 00

375340 21 21 04 00 00
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások

43 03 00 00 00

ÚJ 21 22 00 00 00 Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok

368206 21 22 01 00 00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 22 21 03 00 00

295980 21 22 03 00 00 Peres ügyek 22 21 02 00 00

ÚJ 21 22 04 00 00 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások

208987 21 22 04 01 00 CEB tagdíj 42 36 03 00 00

379617 21 22 04 03 00 NBB tőkeemelés 42 36 06 00 00

223614 21 23 00 00 00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 22 20 00 00 00

004888 21 23 01 00 00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 22 20 01 00 00

MINISZTERELNÖKSÉG

379273 11  30 1 21   00
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

21 20 01 23 00

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

297102 15 26 02 07 00 Rendkívüli kormányzati intézkedések 22 21 04 01 00

TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

006606 17 15 00 00 00 Országos Meteorológiai Szolgálat 12 12  00  00  00
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035884 
(ÁHT-I) 
399384 

(ÚJ ÁHT-T)

17 16  00  00  00 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 20 11 00 00 00

380240 17 21 03 06 00 Az NHKV Zrt. támogatása 43 02 02 01 00

391873 17 21 13 00 00
A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások

43 04 00 00 00

391862 17 21 13 01 00 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 43 04 01 00 00

391884 17 21 13 01 01 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 43 04 01 01 00

391895 17 21 13 01 02 Egyéb bevételek 43 04 01 02 00

391217 17 21 13 02 00 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 43 04 02 00 00

391228 17 21 13 02 01
Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások 
megtérítése

43 04 02 01 00

380251 17 21 13 02 02 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása 43 04 02 02 00

397773 17 21 13 02 03 Egyéb kiadások 43 04 02 03 00

GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

384973 19 3 11  00  00 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) 15 26 03  00  00

385028 19 3 12  00  00 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) 15 26 04  00  00

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

351895 43 02 02 06 00 Eximbank Zrt. tőkeemelése 18 08 02 01 01

GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

387817 47 02 01 10  00 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 47 02 09 02 00

280578 47 02 01 11  00 Területfejlesztési feladatok 47 02 05 02 00

ÚJ 47 02 11  00  00
Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

376217 47 02 11 01  00
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, 
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

47 02 01 06 00

ÚJ 47 02 12  00  00 Gazdaság újraindítását szolgáló belügyi fejezeti kezelésű előirányzatok 

352051 47 02 12 01  00 Egészséges Budapest Program 47 02 08 01  00

379395 47 02 12 02  00 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 47 02 08 02  00

264923 47 02 12 03  00 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 47 02 08 05 04

ÚJ 47 02 13  00  00
Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű 
előirányzatok 
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387806 47 02 13  01  00 Fővárosi fejlesztések 47 02 01 05 00

368840 47 02 07 06  00 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 47 02 02 00 00

387695 47 02 08 00 00
Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs  fejezeti kezelésű 
előirányzatok

359084 47 02 08 07 00
Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes 
képzéseinek kiegészítő finanszírozása

47 02 06 05 00

379673 47 02 08 08 00
Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók 
részére

47 02 01 08 00

2. melléklet az 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2022. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó – eredeti előirányzattal nem rendelkező, megosztásra nem kerülő – intézményi, fejezeti 
kezelésű és központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím-

csoport
Jogcím

ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

391417 16 10 05 00 00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 11 30 01 03 00

353695 16 10 06 00 00
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai 
feladatainak támogatása

11 30 01 10 00

348040 16 10 08 00 00 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 11 30 01 56 00

360606 16 10 11 00 00 Nemzeti Várprogram 11 30 01 90 00

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

397762 13 08 02 42 00 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása 22 19 01 15 00

ÚJ 13 09 00 00 00 Központi kezelésű előirányzatok

ÚJ 13 09 02 00 00
A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

392562 13 09 02 02 00 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 20 21 05 06 01
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KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

394062 20 20 12 04 00 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása 17 20 36 05 00

348651 20 20 12 05 00 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 17 20 67 04 00

380362 20 20 12 06 00 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 17 20 67 12 00

398073 20 20 12 07 00 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 17 20 67 13 00

393106 20 20 12 08 00 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó felsőoktatási beruházások 17 20 69 02 00

397384 20 21 06 00 00
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások

17 21 08 00 00

397395 20 21 06 01 00
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások

17 21 08 01 00

397417 20 21 07 00 00
Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 09 00 00

397406 20 21 07 01 00
Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

17 21 09 01 00

397428 20 21 08 00 00
Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 10 00 00

397439 20 21 08 01 00
Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

17 21 10 01 00

398651 20 21 09 00 00
Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 11 00 00

398662 20 21 09 01 00 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 17 21 11 01 00

398717 20 21 10 00 00
Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 12 00 00

398728 20 21 10 01 00
Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

17 21 12 01 00

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

394117 18 07 11 00 00 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 11 30 01 83 00

MINISZTERELNÖKSÉG

375328 11 30 01 25 00 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 21 20 01 15 00

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

397084 21 20 01 33 00 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 2021. évi maradvány 22 19 01 01 00

386739 21 20 01 34 00 Fejezeti általános tartalék 22 19 01 14 00
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GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

387617 47 02 12 05 00 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése 47 02 04 01 00

374373 47 02 12 04  00 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 47 02 08 06 00

386440 47 02 11 02  00 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 47 02 08 03 00

353795 47 02 08 09 00 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 47 02 06 04 00

387562 47 02 01 12 00 Kerékpáros fejlesztések 47 02 06 01 03
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozata
a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) az 1. mellékletben foglalt előirányzat-csökkentéseket rendeli el,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. július 20.

b) az irányítása alá tartozó fejezetek előirányzatainak a 2. melléklet szerinti összegű zárolását rendeli el,
c) felhívja a  fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy a  Magyar Államkincstárnak jelentsék be a  b)  alpont 

szerinti zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím és kiemelt előirányzatonkénti 
részletezettségben;
Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: a Magyar Államkincstár felé történő bejelentésre 2022. július 20.

 2. úgy dönt, hogy az  1.  pont b)  alpontjában elrendelt zárolási kötelezettség fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezésére, valamint a  zárolási kötelezettség részbeni saját bevétel befizetéssel történő kiváltására a  fejezetet 
irányító szervek vezetőinek kezdeményezésére a pénzügyminiszter engedélyével kerülhet sor;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. felkéri azon fejezetet irányító szervek vezetőit, amelyeknél az  előirányzati főösszeg csökkentése az  Országgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, tegyék meg felajánlásukat a  2022.  évi államháztartási egyensúly megőrzésének 
biztosításához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozathoz

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

368784 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000

379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 000 000 000

243156 10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000 000
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
031039 11 Egyéb vegyes kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000 000
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

031183 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 000 000 000

208471 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 000 000 000

XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
351895 6 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások -10 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

349351 1 Paks II. Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -100 000 000 000

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
381095 3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -14 229 100 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

368784 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás -100 000 000
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása -3 000 000 000
243156 10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása -200 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: -152 529 100 000 -152 529 100 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány 2022.07.20.

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozata
a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) az 1. mellékletben foglalt előirányzat-csökkentéseket rendeli el,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. július 20.

b) az irányítása alá tartozó fejezetek előirányzatainak a 2. melléklet szerinti összegű zárolását rendeli el,
c) felhívja a  fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy a  Magyar Államkincstárnak jelentsék be a  b)  alpont 

szerinti zárolási kötelezettségeket cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím és kiemelt előirányzatonkénti 
részletezettségben;
Felelős: a fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: a Magyar Államkincstár felé történő bejelentésre 2022. július 20.

 2. úgy dönt, hogy az  1.  pont b)  alpontjában elrendelt zárolási kötelezettség fejezetek közötti nullszaldós 
átrendezésére, valamint a  zárolási kötelezettség részbeni saját bevétel befizetéssel történő kiváltására a  fejezetet 
irányító szervek vezetőinek kezdeményezésére a pénzügyminiszter engedélyével kerülhet sor;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. felkéri azon fejezetet irányító szervek vezetőit, amelyeknél az  előirányzati főösszeg csökkentése az  Országgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, tegyék meg felajánlásukat a  2022.  évi államháztartási egyensúly megőrzésének 
biztosításához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozathoz

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

368784 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000

379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 000 000 000

243156 10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -200 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000 000
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
031039 11 Egyéb vegyes kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000 000
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

031183 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 000 000 000

208471 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 000 000 000

XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
351895 6 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások -10 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

349351 1 Paks II. Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -100 000 000 000

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
381095 3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -14 229 100 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

368784 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás -100 000 000
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása -3 000 000 000
243156 10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása -200 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: -152 529 100 000 -152 529 100 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány 2022.07.20.

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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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.

2. melléklet az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozathoz

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Zárolási kötelezettség

Igazságügyi Minisztérium 1 267,5

Miniszterelnökség 65 930,2

Agrárminisztérium 19 299,6

Honvédelmi Minisztérium 23 701,3

Belügyminisztérium 65 889,8

Pénzügyminisztérium 30 075,0

Építési és Beruházási Minisztérium 1 800,9

Technológiai és Ipari Minisztérium 75 653,6

Külgazdasági és Külügyminisztérium 20 445,9

Gazdaság-újraindítási Alap Uniós fejlesztései 2 112,6

Kulturális és Innovációs Minisztérium 27 927,9

Miniszterelnöki Kabinetiroda 45 324,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 69,1

Központi Statisztikai Hivatal 1 660,5

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1 843,9

Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 2 379,5

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 20 146,4

Bethlen Gábor Alap 5 551,6

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2 979,6

Nemzeti Kulturális Alap 1 657,8

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (központi hivatali szerv) 77,6

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0

Rezsivédelmi Alap 0,0

Honvédelmi Alap 0,0

Mindösszesen 415 794,3
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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.

2. melléklet az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozathoz

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Zárolási kötelezettség

Igazságügyi Minisztérium 1 267,5

Miniszterelnökség 65 930,2

Agrárminisztérium 19 299,6

Honvédelmi Minisztérium 23 701,3

Belügyminisztérium 65 889,8

Pénzügyminisztérium 30 075,0

Építési és Beruházási Minisztérium 1 800,9

Technológiai és Ipari Minisztérium 75 653,6

Külgazdasági és Külügyminisztérium 20 445,9

Gazdaság-újraindítási Alap Uniós fejlesztései 2 112,6

Kulturális és Innovációs Minisztérium 27 927,9

Miniszterelnöki Kabinetiroda 45 324,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 69,1

Központi Statisztikai Hivatal 1 660,5

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1 843,9

Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 2 379,5

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 20 146,4

Bethlen Gábor Alap 5 551,6

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2 979,6

Nemzeti Kulturális Alap 1 657,8

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (központi hivatali szerv) 77,6

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0

Rezsivédelmi Alap 0,0

Honvédelmi Alap 0,0

Mindösszesen 415 794,3
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A Pénztárak Garancia Alapja közleménye

A Pénztárak Garancia Alapja 2021. évi beszámolója

Mérleg – Eszköz

A mérleg fordulónapja: 2021. 12. 31. ezer forintban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 0 0

02. i. iMMateriális Javak 0 0 0

03. 1. vagyoni értékű jogok 0 0 0

04. 2. szellemi termékek

05. 3. immateriális javakra adott előleg 0 0 0

06. 4. immateriális javak értékhelyesbítése

07. ii. tárgyi eszközök 2 0 0

08. 1. ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

09. 2. gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 0 0

10. 3. beruházások, felújítások

11. 4. beruházásokra adott előlegek

12. 5. tárgyi eszközök értékhelyesbítése

13. iii. beFektetett PÉNzÜgyi eszközök 0 0 0

14. 1. egyéb tartósan adott kölcsönök 0 0 0

15. 2. tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

16. B) FORGÓESZKÖZÖK 550 856 0 459 487

17. i. kÉszletek

18. ii. követelÉsek 501 0 474

19. 1. tagpénztárakkal szembeni követelések

20.     a) garancia díj követelések

21.     b) tagpénztárak rendkívüli befizetésére szóló követelések

22.     c) alapra átszállt befagyott követelések

23.     e) szolgáltatási tartalék kiegészítéséből eredő követelések

24.     f )   felszámolás alatt álló pénztár járadékos tagja részére folyósított járadék 
miatti követelések 

25.    g) tagpénztárakkal szembeni egyéb követelések

26. 2. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szembeni követelés

27. 3. követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

28. 4. egyéb követelések 501 0 474

29. iii. ÉrtÉkPaPÍrok 544 973 0 448 855

30. 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 544 973 0 448 855

31.     a) államkötvény 543 315 0 398 122

32.     b) kincstárjegy 1 658 0 50 733
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A mérleg fordulónapja: 2021. 12. 31. ezer forintban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

33. iv. PÉNzeszközök 5 382 0 10 158

34. 1. Pénztár, csekkek 126 0 203

35. 2. bankbetétek 5 256 0 9 955

36. C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4 875 0 4 260

37. 1. bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 688 0 4 182

38. 2. költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 187 0 78

39. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 555 733 0 463 747

Mérleg – Források

A mérleg fordulónapja: 2021. 12. 31. ezer forintban

Ssz. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

40. D) SAJÁT TŐKE 552 799 0 461 105

41. i.    Jegyzett tŐke 0 0 0

42. ii.  tartalÉktŐke 580 685 0 552 799

43. iii. ÉrtÉkelÉsi tartalÉk

44. iv. tárgyÉvi eredMÉNy –27 886 0 –91 694

45. E) CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

46. F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 663 0 1 728

47. i.  HosszÚ leJáratÚ kötelezettsÉgek

48. ii. rövid leJáratÚ kötelezettsÉgek 1 663 0 1 728

49. 1. tagpénztárakkal szembeni kötelezettségek

50. 2. rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 0 0 0

51. 3. állammal szembeni kötelezettségek

52. 4. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 663 0 1 728 

53. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 271 0 914

54. 1. bevételek passzív időbeli elhatárolása

55. 2. költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 271 0 914

56. 3. Halasztott bevételek 0 0 0

57. FORRÁSOK ÖSSZESEN 555 733 0 463 747
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Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás időszaka: 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31. ezer forintban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. 01. tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek

02.  ebből: garanciadíj bevétel

03. 02. rendkívüli tagpénztári befizetések

04. 03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak

05. I. Garanciális bevételek (01+02+03) 0 0 0

06. II. Egyéb bevételek 0 0 0

07.  ebből: visszaírt értékvesztés

08. 04. befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások

09. 05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások

10.
06.  a pénztártag egyéni számla egyenlegének a hozamgarantált tőke 

összegéig történő kiegészítése miatti ráfordítások

11. 07. szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások

12. 08. egyéb garanciális ráfordítás

13.  ebből: – alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások

14.
                  –  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépő tagot 

a garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközből megillető 
összeg miatti ráfordítások

15. III. Garanciális ráfordítások (04+05+06+07+08) 0 0 0

16. 09. anyagjellegű ráfordítások 13 378 0 13 009

17. 10. személyi jellegű ráfordítások 42 799 0 43 014

18. 11. Értékcsökkenési leírás 199 0 2

19. IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (09+10+11) 56 376 0 56 025

20. V.  Egyéb ráfordítások 271 0 42 426

21.  ebből: értékvesztés 42 161

22. A. Szokásos tevékenység eredménye (I+II-III-IV-V) –56 647 0 –98 451

23.
12.  befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 

származó bevételek, árfolyamnyereségek

24. 13. egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 14 652 0 11 551

25. 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17 027 0 2 357

26. VI. Pénzügyi műveletek bevételei (12+13+14) 31 679 0 13 908

27.
15.  befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 

származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

28. 16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

29. 17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

30. 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 918 0 7 151

31. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15+16+17+18) 2 918 0 7 151

32. B. Pénzügyi műveletek eredménye (VI-VII) 28 761 0 6 757

33. C. Tárgyévi eredmény (+-A+-B) –27 886 0 –91 694
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megbízá sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi közlöny szerkesztősége
1051 bp., József nádor tér 2–4., telefon: 7952721; fax: 7950295.
Magyar közlöny lap és könyvkiadó kft.
1085 budapest, somogyi béla utca 6. Fax: 3186668.

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 irat

a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 0910000233, 
adószám: 11553849209, székhely: 4025 debrecen, salétrom utca 3.) bejelentése

a dkv debreceni közlekedési zártkörűen Működő részvénytársaság tulajdonát képező, WPbNa 46489514649000 
sorszámú nyugtatömb 2022. június 8. napjától érvénytelen.


