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19. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (1) A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. bértömeg: a  munkavállalókkal kötött munkaszerződés alapján járó bruttó bér és a  beruházó juttatási 
szabályzatában meghatározott, éves rendszeres, valamennyi munkavállaló részére biztosított béren kívüli juttatások 
összessége;”

 (2) A Korm. rendelet 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. nagyberuházás: az  az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költség jelenértéken 
meghaladja az  50 millió eurónak megfelelő forintösszeget a  támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és  
a  9.  § (2)  bekezdése szerinti árfolyamon számítva, azzal, hogy a 2.  § (1) bekezdés a)  pontja szerinti támogatással 
érintett nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni 
a  kérelemben szereplő beruházást és a  kérelmet benyújtó beruházó, valamint az  általános csoportmentességi 
rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által a  kérelemben szereplő beruházás 
megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a  kérelemben szereplő 
beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást, míg  
a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetekben csak azok a  háromszor háromszázhatvanöt napos 
időszakon belüli, ugyanazon megyében megkezdett beruházások veendők figyelembe, amelyek csoportszinten 
ugyanazon kedvezményezett azonos vagy hasonló tevékenységét szolgálják;”

 (3) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 55. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„55. IAS: International Accounting Standards (Nemzetközi számviteli szabványok);”

 (4) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 56. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„56. lignitipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által létrehozott, szénre vonatkozó nemzetközi 
kodifikációs rendszer meghatározása szerinti gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szén vagy ortholignit, továbbá 
gyenge minőségű, B. csoportba sorolt szén vagy metalignit kitermelése;”
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 (5) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„57. munkaerő-kölcsönzés: a  munka törvénykönyvéről szóló törvény XVI. fejezetében szabályozott 
munkaerő-kölcsönzés.”

2. §  A Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  BC a  (2)  bekezdésben felsorolt és az  ezzel összefüggő befektetésösztönzési feladatok ellátásából 
eredő működési költségek fedezetéül is szolgál, melynek  éves mértékéről a  Támogató és a  Lebonyolító szerv 
megállapodást köt egymással.”

3. § (1) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„d) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;”

 (2) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„u) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a lignitipar fejlesztéséhez.”

4. §  A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében az  e  rendelet szerinti támogatás 
más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha 
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatás esetében 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 
A  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt támogatás esetében az  Európai Bizottság határozatában szereplő 
devizaárfolyam és diszkont kamatláb alkalmazandó a  támogatási szerződésben rögzített támogatáshalmozás 
megállapításánál. Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható, költségek esetében 
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.”

5. § (1) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„f ) a beruházó fenntartsa
fa) a  teljes kötelező üzemeltetési időszak  éveiben átlagosan a  megtartott munkahelyek számát, azzal,  
hogy a  megtartott munkahelyek számában a  kötelező üzemeltetési időszak egyes  évei közötti eltérés lehetséges 
mértékét a támogatási szerződésben határozza meg a támogató és a beruházó, vagy
fb) a  kötelező üzemeltetési időszak minden  évében a  megtartott munkahelyeken felül a  minimum 50, újonnan 
létesített munkahelyek számát, ha a  beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére 
irányul.”

 (2) A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja szerinti megtartott munkahelyek számába az átlagos statisztikai állományi 
létszámon túl a  támogató és a beruházó megállapodása esetén a munkaerő-kölcsönzés keretében a beruházónál 
mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámít. Az  (1) bekezdés f ) pont fb) alpontja, valamint 
a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében mind a megtartott, mind pedig az újonnan létesített munkahelyek számába 
csak azon munkavállalók számítanak bele, akik részei az  átlagos statisztikai állományi létszámnak, és akikkel 
a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesített vagy létesít.”

6. § (1) A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében kizárólag 
a  17.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el, a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.”

 (2) A Korm. rendelet 18.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  földterület, a  telek, az  épületek és az  egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban 
az esetben számolhatók el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés 
tartalmazza az  eszköznek a  lízingidőtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, azzal,  
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hogy a  támogatás összegének meghatározásánál kizárólag a  beruházás befejezéséig megfizetett, kamatokat  
nem tartalmazó törlesztőrészletek vehetőek figyelembe.
(3a) Visszlízing esetén az  elszámolható költség kizárólag a  (3)  bekezdésnek megfelelő lízingdíj lehet, azzal,  
hogy az eszköz beszerzésére vonatkozó első gazdasági esemény nem lehet korábbi, mint a beruházás megkezdése.”

 (3) A Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„b) az  érintett immateriális javak bekerülési értékét az  Sztv. előírásai szerint vagy az  IAS 38 standard szerint,  
terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,”

 (4) A Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„e) nagyvállalkozások esetén az  immateriális javak az  elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki,  
ide nem értve a  tárgyi eszközök lízingdíját, amennyiben azt immateriális jószágként tartja nyilván a  beruházó 
a könyveiben.”

 (5) A Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„a) beszállítóhoz kihelyezett eszközök esetén a  támogatott eszközöket a  kedvezményezett beszállítói  
is használhatják beszállítói szerződés keretében, amennyiben
aa) a beszállító támogatható településen működik,
ab) a beszerzett eszközök a beruházó által megjelölt beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra,
ac) az eszközre nyújtott támogatás mértéke nem haladja meg a beszállító telephelyén vagy a beruházási helyszínen 
alkalmazandó maximális regionális támogatási mértékek közül az alacsonyabbat,
ad) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatás esetén az  eszközöket a  beszállító a  beruházás befejezésétől 
számított legalább öt évig – ha a beruházó kis- és középvállalkozás, akkor legalább három évig – kizárólag a beruházó 
támogatott tevékenységéhez használja, és
ae) a beszállító nem részesül vagy részesült állami támogatásban az érintett eszköz után, és”

7. §  A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A beruházás során személyi jellegű ráfordításként nem számolhatók el:”

8. §  A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„e) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  14.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
munkahelyfenntartási kötelezettségét nem teljesíti, és a  támogató a  beruházóval nem tud megállapodni 
a  támogatási szerződés olyan tartalmú módosításában, amely a  támogatási szerződés létrejöttekor vállalt 
munkahelyfenntartási kötelezettséget a  támogató által elfogadott módon biztosítja, vagy regionális szolgáltató 
központok esetében, ha a beruházó a megtartott munkahelyek számán felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek 
számára vonatkozó kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti a kötelező üzemeltetési 
időszak bármely évében,”

9. §  A Korm. rendelet 26/O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen 
tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.”

10. §  A Korm. rendelet 29/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/I.  § (1) E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést 
az  általános csoportmentességi rendelet 59.  cikk második mondatában meghatározott időpont szerint,  
2023. december 31-ig lehet hozni.
(2) E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést az  Európai 
Bizottságnak a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatása című, 2021/C 153/01 számú európai bizottsági 
közlemény 189. pontjában meghatározott időpont szerint, 2027. december 31-ig lehet hozni.”

11. §  A Korm. rendelet a következő 29/M. §-sal egészül ki:
„29/M.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr10.) megállapított 
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18. A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A politikai szolgálati jogviszonyt és a  kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „kormánymegbízotti” szövegrész helyébe 
a „főispáni” szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (1) A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. bértömeg: a  munkavállalókkal kötött munkaszerződés alapján járó bruttó bér és a  beruházó juttatási 
szabályzatában meghatározott, éves rendszeres, valamennyi munkavállaló részére biztosított béren kívüli juttatások 
összessége;”

 (2) A Korm. rendelet 3. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. nagyberuházás: az  az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költség jelenértéken 
meghaladja az  50 millió eurónak megfelelő forintösszeget a  támogatás nyújtásának napján érvényes árakon és  
a  9.  § (2)  bekezdése szerinti árfolyamon számítva, azzal, hogy a 2.  § (1) bekezdés a)  pontja szerinti támogatással 
érintett nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni 
a  kérelemben szereplő beruházást és a  kérelmet benyújtó beruházó, valamint az  általános csoportmentességi 
rendelet értelmében csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által a  kérelemben szereplő beruházás 
megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a  kérelemben szereplő 
beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást, míg  
a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetekben csak azok a  háromszor háromszázhatvanöt napos 
időszakon belüli, ugyanazon megyében megkezdett beruházások veendők figyelembe, amelyek csoportszinten 
ugyanazon kedvezményezett azonos vagy hasonló tevékenységét szolgálják;”

 (3) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 55. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„55. IAS: International Accounting Standards (Nemzetközi számviteli szabványok);”

 (4) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 56. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„56. lignitipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által létrehozott, szénre vonatkozó nemzetközi 
kodifikációs rendszer meghatározása szerinti gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szén vagy ortholignit, továbbá 
gyenge minőségű, B. csoportba sorolt szén vagy metalignit kitermelése;”
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 (5) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„57. munkaerő-kölcsönzés: a  munka törvénykönyvéről szóló törvény XVI. fejezetében szabályozott 
munkaerő-kölcsönzés.”

2. §  A Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  BC a  (2)  bekezdésben felsorolt és az  ezzel összefüggő befektetésösztönzési feladatok ellátásából 
eredő működési költségek fedezetéül is szolgál, melynek  éves mértékéről a  Támogató és a  Lebonyolító szerv 
megállapodást köt egymással.”

3. § (1) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„d) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;”

 (2) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„u) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a lignitipar fejlesztéséhez.”

4. §  A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében az  e  rendelet szerinti támogatás 
más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha 
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatás esetében 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 
A  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt támogatás esetében az  Európai Bizottság határozatában szereplő 
devizaárfolyam és diszkont kamatláb alkalmazandó a  támogatási szerződésben rögzített támogatáshalmozás 
megállapításánál. Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható, költségek esetében 
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.”

5. § (1) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„f ) a beruházó fenntartsa
fa) a  teljes kötelező üzemeltetési időszak  éveiben átlagosan a  megtartott munkahelyek számát, azzal,  
hogy a  megtartott munkahelyek számában a  kötelező üzemeltetési időszak egyes  évei közötti eltérés lehetséges 
mértékét a támogatási szerződésben határozza meg a támogató és a beruházó, vagy
fb) a  kötelező üzemeltetési időszak minden  évében a  megtartott munkahelyeken felül a  minimum 50, újonnan 
létesített munkahelyek számát, ha a  beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére 
irányul.”

 (2) A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja szerinti megtartott munkahelyek számába az átlagos statisztikai állományi 
létszámon túl a  támogató és a beruházó megállapodása esetén a munkaerő-kölcsönzés keretében a beruházónál 
mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámít. Az  (1) bekezdés f ) pont fb) alpontja, valamint 
a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében mind a megtartott, mind pedig az újonnan létesített munkahelyek számába 
csak azon munkavállalók számítanak bele, akik részei az  átlagos statisztikai állományi létszámnak, és akikkel 
a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesített vagy létesít.”

6. § (1) A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében kizárólag 
a  17.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el, a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.”

 (2) A Korm. rendelet 18.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  földterület, a  telek, az  épületek és az  egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban 
az esetben számolhatók el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés 
tartalmazza az  eszköznek a  lízingidőtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, azzal,  M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 135. szám 5773

 (5) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„57. munkaerő-kölcsönzés: a  munka törvénykönyvéről szóló törvény XVI. fejezetében szabályozott 
munkaerő-kölcsönzés.”

2. §  A Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  BC a  (2)  bekezdésben felsorolt és az  ezzel összefüggő befektetésösztönzési feladatok ellátásából 
eredő működési költségek fedezetéül is szolgál, melynek  éves mértékéről a  Támogató és a  Lebonyolító szerv 
megállapodást köt egymással.”

3. § (1) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„d) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eset kivételével a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;”

 (2) A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„u) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a lignitipar fejlesztéséhez.”

4. §  A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében az  e  rendelet szerinti támogatás 
más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha 
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt támogatás esetében 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 
A  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt támogatás esetében az  Európai Bizottság határozatában szereplő 
devizaárfolyam és diszkont kamatláb alkalmazandó a  támogatási szerződésben rögzített támogatáshalmozás 
megállapításánál. Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható, költségek esetében 
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.”

5. § (1) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„f ) a beruházó fenntartsa
fa) a  teljes kötelező üzemeltetési időszak  éveiben átlagosan a  megtartott munkahelyek számát, azzal,  
hogy a  megtartott munkahelyek számában a  kötelező üzemeltetési időszak egyes  évei közötti eltérés lehetséges 
mértékét a támogatási szerződésben határozza meg a támogató és a beruházó, vagy
fb) a  kötelező üzemeltetési időszak minden  évében a  megtartott munkahelyeken felül a  minimum 50, újonnan 
létesített munkahelyek számát, ha a  beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére 
irányul.”

 (2) A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja szerinti megtartott munkahelyek számába az átlagos statisztikai állományi 
létszámon túl a  támogató és a beruházó megállapodása esetén a munkaerő-kölcsönzés keretében a beruházónál 
mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámít. Az  (1) bekezdés f ) pont fb) alpontja, valamint 
a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében mind a megtartott, mind pedig az újonnan létesített munkahelyek számába 
csak azon munkavállalók számítanak bele, akik részei az  átlagos statisztikai állományi létszámnak, és akikkel 
a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesített vagy létesít.”

6. § (1) A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében kizárólag 
a  17.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti, az  Sztv. 47–51.  §-ában és az  IAS 16, valamint az  IAS 38 standardban 
meghatározott költségek számolhatók el, a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.”

 (2) A Korm. rendelet 18.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  földterület, a  telek, az  épületek és az  egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban 
az esetben számolhatók el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés 
tartalmazza az  eszköznek a  lízingidőtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, azzal,  
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hogy a  támogatás összegének meghatározásánál kizárólag a  beruházás befejezéséig megfizetett, kamatokat  
nem tartalmazó törlesztőrészletek vehetőek figyelembe.
(3a) Visszlízing esetén az  elszámolható költség kizárólag a  (3)  bekezdésnek megfelelő lízingdíj lehet, azzal,  
hogy az eszköz beszerzésére vonatkozó első gazdasági esemény nem lehet korábbi, mint a beruházás megkezdése.”

 (3) A Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„b) az  érintett immateriális javak bekerülési értékét az  Sztv. előírásai szerint vagy az  IAS 38 standard szerint,  
terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,”

 (4) A Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„e) nagyvállalkozások esetén az  immateriális javak az  elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki,  
ide nem értve a  tárgyi eszközök lízingdíját, amennyiben azt immateriális jószágként tartja nyilván a  beruházó 
a könyveiben.”

 (5) A Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„a) beszállítóhoz kihelyezett eszközök esetén a  támogatott eszközöket a  kedvezményezett beszállítói  
is használhatják beszállítói szerződés keretében, amennyiben
aa) a beszállító támogatható településen működik,
ab) a beszerzett eszközök a beruházó által megjelölt beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra,
ac) az eszközre nyújtott támogatás mértéke nem haladja meg a beszállító telephelyén vagy a beruházási helyszínen 
alkalmazandó maximális regionális támogatási mértékek közül az alacsonyabbat,
ad) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatás esetén az  eszközöket a  beszállító a  beruházás befejezésétől 
számított legalább öt évig – ha a beruházó kis- és középvállalkozás, akkor legalább három évig – kizárólag a beruházó 
támogatott tevékenységéhez használja, és
ae) a beszállító nem részesül vagy részesült állami támogatásban az érintett eszköz után, és”

7. §  A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A beruházás során személyi jellegű ráfordításként nem számolhatók el:”

8. §  A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„e) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  14.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
munkahelyfenntartási kötelezettségét nem teljesíti, és a  támogató a  beruházóval nem tud megállapodni 
a  támogatási szerződés olyan tartalmú módosításában, amely a  támogatási szerződés létrejöttekor vállalt 
munkahelyfenntartási kötelezettséget a  támogató által elfogadott módon biztosítja, vagy regionális szolgáltató 
központok esetében, ha a beruházó a megtartott munkahelyek számán felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek 
számára vonatkozó kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti a kötelező üzemeltetési 
időszak bármely évében,”

9. §  A Korm. rendelet 26/O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen 
tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.”

10. §  A Korm. rendelet 29/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/I.  § (1) E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést 
az  általános csoportmentességi rendelet 59.  cikk második mondatában meghatározott időpont szerint,  
2023. december 31-ig lehet hozni.
(2) E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést az  Európai 
Bizottságnak a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatása című, 2021/C 153/01 számú európai bizottsági 
közlemény 189. pontjában meghatározott időpont szerint, 2027. december 31-ig lehet hozni.”

11. §  A Korm. rendelet a következő 29/M. §-sal egészül ki:
„29/M.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr10.) megállapított 
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hogy a  támogatás összegének meghatározásánál kizárólag a  beruházás befejezéséig megfizetett, kamatokat  
nem tartalmazó törlesztőrészletek vehetőek figyelembe.
(3a) Visszlízing esetén az  elszámolható költség kizárólag a  (3)  bekezdésnek megfelelő lízingdíj lehet, azzal,  
hogy az eszköz beszerzésére vonatkozó első gazdasági esemény nem lehet korábbi, mint a beruházás megkezdése.”

 (3) A Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„b) az  érintett immateriális javak bekerülési értékét az  Sztv. előírásai szerint vagy az  IAS 38 standard szerint,  
terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,”

 (4) A Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„e) nagyvállalkozások esetén az  immateriális javak az  elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki,  
ide nem értve a  tárgyi eszközök lízingdíját, amennyiben azt immateriális jószágként tartja nyilván a  beruházó 
a könyveiben.”

 (5) A Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„a) beszállítóhoz kihelyezett eszközök esetén a  támogatott eszközöket a  kedvezményezett beszállítói  
is használhatják beszállítói szerződés keretében, amennyiben
aa) a beszállító támogatható településen működik,
ab) a beszerzett eszközök a beruházó által megjelölt beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra,
ac) az eszközre nyújtott támogatás mértéke nem haladja meg a beszállító telephelyén vagy a beruházási helyszínen 
alkalmazandó maximális regionális támogatási mértékek közül az alacsonyabbat,
ad) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti támogatás esetén az  eszközöket a  beszállító a  beruházás befejezésétől 
számított legalább öt évig – ha a beruházó kis- és középvállalkozás, akkor legalább három évig – kizárólag a beruházó 
támogatott tevékenységéhez használja, és
ae) a beszállító nem részesül vagy részesült állami támogatásban az érintett eszköz után, és”

7. §  A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A beruházás során személyi jellegű ráfordításként nem számolhatók el:”

8. §  A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„e) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  14.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
munkahelyfenntartási kötelezettségét nem teljesíti, és a  támogató a  beruházóval nem tud megállapodni 
a  támogatási szerződés olyan tartalmú módosításában, amely a  támogatási szerződés létrejöttekor vállalt 
munkahelyfenntartási kötelezettséget a  támogató által elfogadott módon biztosítja, vagy regionális szolgáltató 
központok esetében, ha a beruházó a megtartott munkahelyek számán felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek 
számára vonatkozó kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti a kötelező üzemeltetési 
időszak bármely évében,”

9. §  A Korm. rendelet 26/O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és az  elszámolható költségeket részletesen 
tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.”

10. §  A Korm. rendelet 29/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/I.  § (1) E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést 
az  általános csoportmentességi rendelet 59.  cikk második mondatában meghatározott időpont szerint,  
2023. december 31-ig lehet hozni.
(2) E  rendelet alapján a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt támogatásokról támogatási döntést az  Európai 
Bizottságnak a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatása című, 2021/C 153/01 számú európai bizottsági 
közlemény 189. pontjában meghatározott időpont szerint, 2027. december 31-ig lehet hozni.”

11. §  A Korm. rendelet a következő 29/M. §-sal egészül ki:
„29/M.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 310/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr10.) megállapított 
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rendelkezéseit – a  (2)–(4)  bekezdés kivételével – a  Módr10. hatálybalépését követően benyújtott támogatási 
kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A  Módr10. 1.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (1)–(4)  bekezdésében, 7.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában,  
12.  § b)–e)  pontjában, 13.  § c) és d)  pontjában, valamint 13.  § f )–j)  pontjában megállapított rendelkezéseket 
a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, továbbá a  már megkötött és hatályban lévő támogatási 
szerződésekben is alkalmazni kell.
(3) A  Módr10. 1.  § (2) és (4)  bekezdésében, 3. és 4.  §-ában, 6.  § (5)  bekezdésében, 12.  § a)  pontjában,  
13.  § a) és b)  pontjában, 13.  § e)  pontjában, valamint 13.  § k)  pontjában megállapított rendelkezéseket  
a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a  támogatás nyújtására 
a 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, és a támogatási kérelmet a beruházó 2021. december 31-ét követően 
nyújtotta be.
(4) A Módr10. 1. § (5) bekezdésében, 5. §-ában és 8. §-ában megállapított rendelkezéseket alkalmazni kell
a) a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,
b) e  rendeletnek a  Módr5. által hatályon kívül helyezett 9.  § (1)  bekezdés h)  pontján alapuló technológiaintenzív 
beruházások támogatása tárgyában, a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a már megkötött támogatási 
szerződésekre, továbbá
c) a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a  már megkötött szerződésekben is, azzal, hogy amennyiben 
a  támogatási szerződés értelmében a  kedvezményezettet a  megtartott munkahelyeken felül az  újonnan létesített 
munkahelyek létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettség is terheli, akkor
ca) a  megtartott munkahelyek számát és az  azon felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek számát a  teljes 
kötelező üzemeltetési időszak  éveiben átlagosan kell fenntartania, feltéve, hogy a  támogató és a  beruházó 
a  támogatási szerződésben vagy annak módosítása során megállapodik a  munkahelyek számában a  kötelező 
üzemeltetési időszak egyes évei közötti eltérés lehetséges mértékében, és
cb) az  újonnan létesített munkahelyek számába az  átlagos statisztikai állományi létszámon túl a  munkaerő-
kölcsönzés keretében a  beruházónál mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámítható,  
ha a támogató és a beruházó a támogatási szerződésben vagy annak módosításában így állapodik meg,
minden esetben akkor, ha a támogatás nyújtására a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján kerül vagy került sor, 
és az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg.”

12. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „C(2021) 2594 final” szövegrész helyébe a „2021/C 153/01” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdésében az „az Sztv. 80. § (2) bekezdése kivételével – az Sztv. 52. §-ában” szövegrész helyébe 

az  „– a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 80.  § (2)  bekezdése kivételével –  
az Sztv. 52. §-ában és az IAS 36 standardban” szöveg,

c) 18.  § (2)  bekezdés 35.  pontjában az „a  kifizetést megelőzően” szövegrész helyébe az „az  adott támogatási 
összeg folyósításáig” szöveg,

d) 26/H. § (3) bekezdésében az „Sztv. 47–51. §-ában meghatározott” szövegrész helyébe az „Sztv. 47–51. §-ában 
vagy az IAS 16 és IAS 38 standardokban meghatározott” szöveg,

e) 26/J. § (1) bekezdésében az „írásban benyújtotta” szövegrész helyébe a „cégszerűen aláírva benyújtotta, és azt 
a támogató hivatalosan befogadta” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 14. § (2) bekezdés a) pontja,
b) 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „valamint a  meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel 

történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás” szövegrész,
c) 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Sztv. alapján” szövegrész,
d) 18. § (2) bekezdés 1. pontjában az „[Sztv. 50. § (5) bekezdése]” szövegrész,
e) 18. § (2) bekezdés 15. pontjában a „vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását” szövegrész,
f ) 18. § (2) bekezdés 16. pontja,
g) 18. § (2) bekezdés 29. pontjában az „(Sztv. 49. §)” szövegrész,
h) 18. § (2) bekezdés 31. pontjában az „[Sztv. 50. § (4) bekezdése]” szövegrész,
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i) 18. § (2) bekezdés 33. pontjában az „[Sztv. 50. § (7) bekezdése]” szövegrész,
j) 18. § (2) bekezdés 34. pontjában az „[Sztv. 50. § (8) bekezdése]” szövegrész,
k) 26/D. § (2) bekezdésében a „vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” szövegrész.

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

15. §  Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. július 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 25. és 
31. cikke szerinti, továbbá

b) az  Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség  
alá eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti

regionális beruházási, kutatás-fejlesztési és képzési támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 311/2022. (VIII. 11.) 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, 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: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  833/2014/EU tanácsi rendelet 3a.  cikk (2)  bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságként 
a kormányhivatal jár el.
(2) A  kormányhivatal (1)  bekezdés szerinti eljárásában a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
szakhatóságként működik közre annak kérdésében, hogy a  833/2014/EU tanácsi rendelet 3a.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti tevékenység az  Európai Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, illetve földgáz és kőolaj, illetve 
finomított kőolajtermékek Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az  Európai Unióba történő szállításához 
szükséges-e, vagy az  kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, 
szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy 
szervet érint.”

2. §  Az R. 19. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„f ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i  
833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk (2) bekezdésének, 5k. cikk (2) bekezdésének és 8. cikk (1) bekezdésének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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rendelkezéseit – a  (2)–(4)  bekezdés kivételével – a  Módr10. hatálybalépését követően benyújtott támogatási 
kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A  Módr10. 1.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (1)–(4)  bekezdésében, 7.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában,  
12.  § b)–e)  pontjában, 13.  § c) és d)  pontjában, valamint 13.  § f )–j)  pontjában megállapított rendelkezéseket 
a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, továbbá a  már megkötött és hatályban lévő támogatási 
szerződésekben is alkalmazni kell.
(3) A  Módr10. 1.  § (2) és (4)  bekezdésében, 3. és 4.  §-ában, 6.  § (5)  bekezdésében, 12.  § a)  pontjában,  
13.  § a) és b)  pontjában, 13.  § e)  pontjában, valamint 13.  § k)  pontjában megállapított rendelkezéseket  
a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a  támogatás nyújtására 
a 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, és a támogatási kérelmet a beruházó 2021. december 31-ét követően 
nyújtotta be.
(4) A Módr10. 1. § (5) bekezdésében, 5. §-ában és 8. §-ában megállapított rendelkezéseket alkalmazni kell
a) a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,
b) e  rendeletnek a  Módr5. által hatályon kívül helyezett 9.  § (1)  bekezdés h)  pontján alapuló technológiaintenzív 
beruházások támogatása tárgyában, a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a már megkötött támogatási 
szerződésekre, továbbá
c) a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a  már megkötött szerződésekben is, azzal, hogy amennyiben 
a  támogatási szerződés értelmében a  kedvezményezettet a  megtartott munkahelyeken felül az  újonnan létesített 
munkahelyek létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettség is terheli, akkor
ca) a  megtartott munkahelyek számát és az  azon felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek számát a  teljes 
kötelező üzemeltetési időszak  éveiben átlagosan kell fenntartania, feltéve, hogy a  támogató és a  beruházó 
a  támogatási szerződésben vagy annak módosítása során megállapodik a  munkahelyek számában a  kötelező 
üzemeltetési időszak egyes évei közötti eltérés lehetséges mértékében, és
cb) az  újonnan létesített munkahelyek számába az  átlagos statisztikai állományi létszámon túl a  munkaerő-
kölcsönzés keretében a  beruházónál mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámítható,  
ha a támogató és a beruházó a támogatási szerződésben vagy annak módosításában így állapodik meg,
minden esetben akkor, ha a támogatás nyújtására a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján kerül vagy került sor, 
és az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg.”

12. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „C(2021) 2594 final” szövegrész helyébe a „2021/C 153/01” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdésében az „az Sztv. 80. § (2) bekezdése kivételével – az Sztv. 52. §-ában” szövegrész helyébe 

az  „– a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 80.  § (2)  bekezdése kivételével –  
az Sztv. 52. §-ában és az IAS 36 standardban” szöveg,

c) 18.  § (2)  bekezdés 35.  pontjában az „a  kifizetést megelőzően” szövegrész helyébe az „az  adott támogatási 
összeg folyósításáig” szöveg,

d) 26/H. § (3) bekezdésében az „Sztv. 47–51. §-ában meghatározott” szövegrész helyébe az „Sztv. 47–51. §-ában 
vagy az IAS 16 és IAS 38 standardokban meghatározott” szöveg,

e) 26/J. § (1) bekezdésében az „írásban benyújtotta” szövegrész helyébe a „cégszerűen aláírva benyújtotta, és azt 
a támogató hivatalosan befogadta” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 14. § (2) bekezdés a) pontja,
b) 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „valamint a  meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel 

történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás” szövegrész,
c) 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Sztv. alapján” szövegrész,
d) 18. § (2) bekezdés 1. pontjában az „[Sztv. 50. § (5) bekezdése]” szövegrész,
e) 18. § (2) bekezdés 15. pontjában a „vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását” szövegrész,
f ) 18. § (2) bekezdés 16. pontja,
g) 18. § (2) bekezdés 29. pontjában az „(Sztv. 49. §)” szövegrész,
h) 18. § (2) bekezdés 31. pontjában az „[Sztv. 50. § (4) bekezdése]” szövegrész,
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rendelkezéseit – a  (2)–(4)  bekezdés kivételével – a  Módr10. hatálybalépését követően benyújtott támogatási 
kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A  Módr10. 1.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (1)–(4)  bekezdésében, 7.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában,  
12.  § b)–e)  pontjában, 13.  § c) és d)  pontjában, valamint 13.  § f )–j)  pontjában megállapított rendelkezéseket 
a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, továbbá a  már megkötött és hatályban lévő támogatási 
szerződésekben is alkalmazni kell.
(3) A  Módr10. 1.  § (2) és (4)  bekezdésében, 3. és 4.  §-ában, 6.  § (5)  bekezdésében, 12.  § a)  pontjában,  
13.  § a) és b)  pontjában, 13.  § e)  pontjában, valamint 13.  § k)  pontjában megállapított rendelkezéseket  
a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a  támogatás nyújtására 
a 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, és a támogatási kérelmet a beruházó 2021. december 31-ét követően 
nyújtotta be.
(4) A Módr10. 1. § (5) bekezdésében, 5. §-ában és 8. §-ában megállapított rendelkezéseket alkalmazni kell
a) a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,
b) e  rendeletnek a  Módr5. által hatályon kívül helyezett 9.  § (1)  bekezdés h)  pontján alapuló technológiaintenzív 
beruházások támogatása tárgyában, a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a már megkötött támogatási 
szerződésekre, továbbá
c) a  Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő és a  már megkötött szerződésekben is, azzal, hogy amennyiben 
a  támogatási szerződés értelmében a  kedvezményezettet a  megtartott munkahelyeken felül az  újonnan létesített 
munkahelyek létrehozására és fenntartására vonatkozó kötelezettség is terheli, akkor
ca) a  megtartott munkahelyek számát és az  azon felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek számát a  teljes 
kötelező üzemeltetési időszak  éveiben átlagosan kell fenntartania, feltéve, hogy a  támogató és a  beruházó 
a  támogatási szerződésben vagy annak módosítása során megállapodik a  munkahelyek számában a  kötelező 
üzemeltetési időszak egyes évei közötti eltérés lehetséges mértékében, és
cb) az  újonnan létesített munkahelyek számába az  átlagos statisztikai állományi létszámon túl a  munkaerő-
kölcsönzés keretében a  beruházónál mint kölcsönvevőnél munkát végző személyek száma is beleszámítható,  
ha a támogató és a beruházó a támogatási szerződésben vagy annak módosításában így állapodik meg,
minden esetben akkor, ha a támogatás nyújtására a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja alapján kerül vagy került sor, 
és az elszámolható költségeket a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg.”

12. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „C(2021) 2594 final” szövegrész helyébe a „2021/C 153/01” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdésében az „az Sztv. 80. § (2) bekezdése kivételével – az Sztv. 52. §-ában” szövegrész helyébe 

az  „– a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 80.  § (2)  bekezdése kivételével –  
az Sztv. 52. §-ában és az IAS 36 standardban” szöveg,

c) 18.  § (2)  bekezdés 35.  pontjában az „a  kifizetést megelőzően” szövegrész helyébe az „az  adott támogatási 
összeg folyósításáig” szöveg,

d) 26/H. § (3) bekezdésében az „Sztv. 47–51. §-ában meghatározott” szövegrész helyébe az „Sztv. 47–51. §-ában 
vagy az IAS 16 és IAS 38 standardokban meghatározott” szöveg,

e) 26/J. § (1) bekezdésében az „írásban benyújtotta” szövegrész helyébe a „cégszerűen aláírva benyújtotta, és azt 
a támogató hivatalosan befogadta” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 14. § (2) bekezdés a) pontja,
b) 14.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „valamint a  meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel 

történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás” szövegrész,
c) 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Sztv. alapján” szövegrész,
d) 18. § (2) bekezdés 1. pontjában az „[Sztv. 50. § (5) bekezdése]” szövegrész,
e) 18. § (2) bekezdés 15. pontjában a „vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását” szövegrész,
f ) 18. § (2) bekezdés 16. pontja,
g) 18. § (2) bekezdés 29. pontjában az „(Sztv. 49. §)” szövegrész,
h) 18. § (2) bekezdés 31. pontjában az „[Sztv. 50. § (4) bekezdése]” szövegrész,
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i) 18. § (2) bekezdés 33. pontjában az „[Sztv. 50. § (7) bekezdése]” szövegrész,
j) 18. § (2) bekezdés 34. pontjában az „[Sztv. 50. § (8) bekezdése]” szövegrész,
k) 26/D. § (2) bekezdésében a „vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” szövegrész.

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

15. §  Ez a rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. július 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14., 25. és 
31. cikke szerinti, továbbá

b) az  Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség  
alá eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti

regionális beruházási, kutatás-fejlesztési és képzési támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 311/2022. (VIII. 11.) 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, 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: R.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  833/2014/EU tanácsi rendelet 3a.  cikk (2)  bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező hatóságként 
a kormányhivatal jár el.
(2) A  kormányhivatal (1)  bekezdés szerinti eljárásában a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
szakhatóságként működik közre annak kérdésében, hogy a  833/2014/EU tanácsi rendelet 3a.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti tevékenység az  Európai Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, illetve földgáz és kőolaj, illetve 
finomított kőolajtermékek Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az  Európai Unióba történő szállításához 
szükséges-e, vagy az  kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, 
szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy 
szervet érint.”

2. §  Az R. 19. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„f ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i  
833/2014/EU tanácsi rendelet 3a. cikk (2) bekezdésének, 5k. cikk (2) bekezdésének és 8. cikk (1) bekezdésének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1405



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 136. szám 5805

III. Kormányrendeletek

A Kormány 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) és j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi)
„g) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás 
esetében az építészeti-műszaki dokumentációt.”

 (2) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi
a) az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és
b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló 
többlakásos, új építésű lakóépület
építészeti-műszaki dokumentációját.”

 (3) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.5.) 
megállapított 9. § (2) bekezdés g) pontját, valamint módosított 9. § (6a) bekezdését a Mód. Kr.5. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (4) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (6a) bekezdésében az „e) és f ) pontja” szövegrész helyébe az „e)–g) pontja” 
szöveg lép.

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet] 11/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  központi költségvetési szervek (1) és (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki 
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatok körére, továbbá 
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a  honvédelmi, katonai, valamint a  terrorizmust elhárító szerv által kezelt, használt nemzetbiztonsági célú, illetve 
rendeltetésű ingatlanokra vonatkozó adatok körére.
(4) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetek személyi állományának és 
szervezetének elhelyezésére rendelt ingatlanok tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az ingatlan 
helyrajzi számára terjed ki.”

 (2) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/N. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megismételt elektronikus bérleti licit eljárásban a kezdő bérleti díj ajánlat
a) első alkalommal a  12/M.  § (1)  bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 80%-a, 
de legfeljebb 100%-a,
b) második alkalommal a  12/M.  § (1)  bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 60%-a, 
de legfeljebb 100%-a.”

 (3) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
a) 12/G. § (1) bekezdésében a „legalább 200%-a, de legfeljebb 500%-a” szövegrész helyébe a „legalább 100%-a, 

de legfeljebb 300%-a” szöveg,
b) 27.  § (1)  bekezdésében az „a Vtv. 34.  § (3)  bekezdés a) és c)  pontjában megjelölt, közvetett értékesítési 

módokat” szövegrész helyébe az „a Vtv. 33. § (3) bekezdése szerinti értékesítést, továbbá a 34. § (3) bekezdés 
a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/B. § (1) bekezdésében az „Az ingatlan elektronikus bérleti licit 

eljárásra bocsátását és az elektronikus bérleti licit hirdetményt a miniszter hagyja jóvá.” szövegrész.

3. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti, akit a főigazgató nevez ki és ment fel.”

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 18.  § 
(4) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység)
„c) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás 
(a  továbbiakban: állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt a  központi építészeti-műszaki 
tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,
d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a  központi 
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy
e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló 
többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”

 (2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység)
„c) állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,
d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a  központi 
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy
e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló 
többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) és j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi)
„g) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás 
esetében az építészeti-műszaki dokumentációt.”

 (2) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi
a) az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és
b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló 
többlakásos, új építésű lakóépület
építészeti-műszaki dokumentációját.”

 (3) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.5.) 
megállapított 9. § (2) bekezdés g) pontját, valamint módosított 9. § (6a) bekezdését a Mód. Kr.5. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (4) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (6a) bekezdésében az „e) és f ) pontja” szövegrész helyébe az „e)–g) pontja” 
szöveg lép.

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet] 11/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  központi költségvetési szervek (1) és (2)  bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki 
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatok körére, továbbá 
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a  honvédelmi, katonai, valamint a  terrorizmust elhárító szerv által kezelt, használt nemzetbiztonsági célú, illetve 
rendeltetésű ingatlanokra vonatkozó adatok körére.
(4) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 80.  § 13.  pontja szerinti honvédelmi szervezetek személyi állományának és 
szervezetének elhelyezésére rendelt ingatlanok tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az ingatlan 
helyrajzi számára terjed ki.”

 (2) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/N. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megismételt elektronikus bérleti licit eljárásban a kezdő bérleti díj ajánlat
a) első alkalommal a  12/M.  § (1)  bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 80%-a, 
de legfeljebb 100%-a,
b) második alkalommal a  12/M.  § (1)  bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 60%-a, 
de legfeljebb 100%-a.”

 (3) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
a) 12/G. § (1) bekezdésében a „legalább 200%-a, de legfeljebb 500%-a” szövegrész helyébe a „legalább 100%-a, 

de legfeljebb 300%-a” szöveg,
b) 27.  § (1)  bekezdésében az „a Vtv. 34.  § (3)  bekezdés a) és c)  pontjában megjelölt, közvetett értékesítési 

módokat” szövegrész helyébe az „a Vtv. 33. § (3) bekezdése szerinti értékesítést, továbbá a 34. § (3) bekezdés 
a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/B. § (1) bekezdésében az „Az ingatlan elektronikus bérleti licit 

eljárásra bocsátását és az elektronikus bérleti licit hirdetményt a miniszter hagyja jóvá.” szövegrész.

3. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti, akit a főigazgató nevez ki és ment fel.”

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 18.  § 
(4) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység)
„c) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás 
(a  továbbiakban: állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt a  központi építészeti-műszaki 
tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,
d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a  központi 
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy
e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló 
többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”

 (2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység)
„c) állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,
d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a  központi 
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy
e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló 
többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”
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 (3) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy
b) állami magasépítési beruházás valósult meg, és azt a  központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”

 (4) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 77/G. §-sal egészül ki:
„77/G.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.8.) 
megállapított 18. § (4) bekezdés c) pontját és 25. § (3) bekezdés c) pontját, valamint módosított 18. § (4) bekezdés 
a) pontját, 19. § (4) bekezdés i) pontját, 25. § (3) bekezdés a) és b) pontját, 33. § (1) bekezdését, 35. § (9) bekezdését, 
44. § (1) bekezdését, valamint 77/E. § (1) bekezdését a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

 (5) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 19.  § (4)  bekezdés i)  pontjában, valamint 77/E.  § (1)  bekezdésében a  „2022” szövegrész helyébe 

a „2024” szöveg,
b) 33.  § (1)  bekezdésében és 35.  § (9)  bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „esetben, valamint 

az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás 
esetében” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés a) pontjában és 25. § (3) bekezdés a) pontjában 

a „vagy” szövegrész.

5. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] a következő 7/E. §-sal egészül ki:
„7/E.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 
7/D. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (2) A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2024” szöveg lép.

6. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

6. § (1) A  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet] 66. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  örökségvédelmi hatóság az  engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a  tervezett tevékenység az  állami 
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás (a továbbiakban: 
állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt az  Országos Építészeti Tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”

 (2) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  tervezett tevékenység állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, az  összevont eljárás 
elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához igazolni kell, hogy az  Országos Építészeti 
Tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre ajánlotta.”

 (3) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 119. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.3.) 
megállapított 66.  § (9a)  bekezdését és 73.  § (4a)  bekezdését a  Mód. Kr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”
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 (3) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy
b) állami magasépítési beruházás valósult meg, és azt a  központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”

 (4) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 77/G. §-sal egészül ki:
„77/G.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.8.) 
megállapított 18. § (4) bekezdés c) pontját és 25. § (3) bekezdés c) pontját, valamint módosított 18. § (4) bekezdés 
a) pontját, 19. § (4) bekezdés i) pontját, 25. § (3) bekezdés a) és b) pontját, 33. § (1) bekezdését, 35. § (9) bekezdését, 
44. § (1) bekezdését, valamint 77/E. § (1) bekezdését a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

 (5) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 19.  § (4)  bekezdés i)  pontjában, valamint 77/E.  § (1)  bekezdésében a  „2022” szövegrész helyébe 

a „2024” szöveg,
b) 33.  § (1)  bekezdésében és 35.  § (9)  bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „esetben, valamint 

az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás 
esetében” szöveg

lép.
 (6) Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés a) pontjában és 25. § (3) bekezdés a) pontjában 

a „vagy” szövegrész.

5. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] a következő 7/E. §-sal egészül ki:
„7/E.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 
7/D. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (2) A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2024” szöveg lép.

6. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

6. § (1) A  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet] 66. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  örökségvédelmi hatóság az  engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a  tervezett tevékenység az  állami 
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás (a továbbiakban: 
állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt az  Országos Építészeti Tervtanács szakmai 
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”

 (2) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  tervezett tevékenység állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, az  összevont eljárás 
elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához igazolni kell, hogy az  Országos Építészeti 
Tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre ajánlotta.”

 (3) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 119. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.3.) 
megállapított 66.  § (9a)  bekezdését és 73.  § (4a)  bekezdését a  Mód. Kr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”
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7. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 
40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési 
beruházás (a  továbbiakban: állami magasépítési beruházás), valamint a  41.  § szerinti építési beruházások 
(a továbbiakban együtt: építési beruházás) vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak 
országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményezésére (a továbbiakban: előzetes településképi 
vélemény kialakítása) a minisztert jelöli ki.”

 (2) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  miniszter az  előzetes településképi véleménye kialakítása során szakértőként bevonhatja a  központi 
építészeti-műszaki tervtanácsot.”

 (3) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a következő 78/B. §-sal egészül ki:
„78/B.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.1.) 
módosított 40. § (1) bekezdését a Mód. Kr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (4) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában az „a helyi önkormányzat” szövegrész helyébe 
az „a helyi önkormányzat állami magasépítési beruházásnak nem minősülő” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (3) A 3. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról

A Kormány
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(2)  bekezdésében, valamint a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (1)  bekezdés 5., 10–13., 15., 16. és 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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7. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 
40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési 
beruházás (a  továbbiakban: állami magasépítési beruházás), valamint a  41.  § szerinti építési beruházások 
(a továbbiakban együtt: építési beruházás) vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak 
országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményezésére (a továbbiakban: előzetes településképi 
vélemény kialakítása) a minisztert jelöli ki.”

 (2) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  miniszter az  előzetes településképi véleménye kialakítása során szakértőként bevonhatja a  központi 
építészeti-műszaki tervtanácsot.”

 (3) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a következő 78/B. §-sal egészül ki:
„78/B.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. Kr.1.) 
módosított 40. § (1) bekezdését a Mód. Kr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 (4) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában az „a helyi önkormányzat” szövegrész helyébe 
az „a helyi önkormányzat állami magasépítési beruházásnak nem minősülő” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (3) A 3. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról

A Kormány
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(2)  bekezdésében, valamint a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23.  § (1)  bekezdés 5., 10–13., 15., 16. és 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 327/2022. (IX. 1.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) E  rendelet hatálya kiterjed gazdálkodó szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
Eximbank általi megszerzésére.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 2.  §-ában az  „Eximbank – az  1.  § (1b)–(8)  bekezdésében foglalt korlátozásokkal –” szövegrész helyébe 

az  „Eximbank az  1.  § (1c)  bekezdésben meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá  
– az 1. § (1b), valamint (2)–(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal –” szöveg,

b) 3. § a) pontjában a „hitelek és pénzkölcsönök” szövegrész helyébe a „hitelek és pénzkölcsönök, továbbá az 1. § 
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szöveg,

c) 7.  § (1)  bekezdésében a  „követelésvásárlások” szövegrész helyébe a  „követelésvásárlások, az  1.  § 
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a „szerződéskötés napján” szövegrész helyébe a „szerződéskötés, az 1. § (1c) bekezdése 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a jegyzés napján” szöveg,

e) 10. §-ában
ea) a  „szerződés kamatkiegyenlítésénél” szövegrész helyébe a  „szerződés, valamint az  1.  § 

(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatkiegyenlítésénél” szöveg,
eb) a „szerződés kamatkiegyenlítésére” szövegrész helyébe a „szerződés, valamint az 1. § (1c) bekezdése 

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatkiegyenlítésére” szöveg 
lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 342/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 47.  § (1)  bekezdésére és 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46.  §-ában meghatározott rendelkezéseket a  központi 
költségvetési szervek földgáz beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  2.  §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

2. §  A Kormány a földgáz beszerzések esetében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési 
szerv (a  továbbiakban: költségvetési szerv) által ellátott közfeladat típusa szerint meghatározott költségvetési 
szervek csoportjára nézve egyedi határozatban − a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre állása nélkül is −, az  egyedi határozatában meghatározott mértékig engedélyezhet a  költségvetési 
szerv részére megállapított, illetve módosított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2022. október 15-én lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 327/2022. (IX. 1.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) E  rendelet hatálya kiterjed gazdálkodó szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
Eximbank általi megszerzésére.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 2.  §-ában az  „Eximbank – az  1.  § (1b)–(8)  bekezdésében foglalt korlátozásokkal –” szövegrész helyébe 

az  „Eximbank az  1.  § (1c)  bekezdésben meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá  
– az 1. § (1b), valamint (2)–(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal –” szöveg,

b) 3. § a) pontjában a „hitelek és pénzkölcsönök” szövegrész helyébe a „hitelek és pénzkölcsönök, továbbá az 1. § 
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szöveg,

c) 7.  § (1)  bekezdésében a  „követelésvásárlások” szövegrész helyébe a  „követelésvásárlások, az  1.  § 
(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a „szerződéskötés napján” szövegrész helyébe a „szerződéskötés, az 1. § (1c) bekezdése 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a jegyzés napján” szöveg,

e) 10. §-ában
ea) a  „szerződés kamatkiegyenlítésénél” szövegrész helyébe a  „szerződés, valamint az  1.  § 

(1c) bekezdése szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatkiegyenlítésénél” szöveg,
eb) a „szerződés kamatkiegyenlítésére” szövegrész helyébe a „szerződés, valamint az 1. § (1c) bekezdése 

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamatkiegyenlítésére” szöveg 
lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 342/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 47.  § (1)  bekezdésére és 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  §-ában, valamint az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46.  §-ában meghatározott rendelkezéseket a  központi 
költségvetési szervek földgáz beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  2.  §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

2. §  A Kormány a földgáz beszerzések esetében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési 
szerv (a  továbbiakban: költségvetési szerv) által ellátott közfeladat típusa szerint meghatározott költségvetési 
szervek csoportjára nézve egyedi határozatban − a  kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre állása nélkül is −, az  egyedi határozatában meghatározott mértékig engedélyezhet a  költségvetési 
szerv részére megállapított, illetve módosított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2022. október 15-én lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1411



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 146. szám 6089

b) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 165%-át

nem haladja meg, és az igénylő az ellátásra való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek egyébként megfelel.

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

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

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

5. § (1) A  2.  §-ban foglaltakat a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása vagy 
felülvizsgálata iránt folyamatban lévő, illetve megismételt eljárásban is alkalmazni kell.

 (2) Ha a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján 2022. augusztus 31-éig meghosszabbított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
újbóli megállapítása iránt 2022. május 31-ét követően benyújtott kérelmet az  e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően, jövedelmi okokból utasították el, az  ellátásra való jogosultságot a  települési önkormányzat jegyzője 
az  e  rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül, a  2.  §-ban meghatározott jövedelmi feltételek alapján 
hivatalból felülvizsgálja.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a  települési önkormányzat jegyzője megállapítja, hogy 
a  2.  §-ban meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak, a  települési önkormányzat jegyzője döntésében 
megállapítja a 2022. szeptember 1-jétől fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-
beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények
7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, 
az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105.  §-a 
szerinti lakás rendeltetési egység (a  továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a  települési önkormányzat 
jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a  ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az  eljáró hatóság 
az  ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a  rendeltetési egységek számára vagy funkciójára 
vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény 
jogszerű használatát vélelmezi.
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(3) Az  e  § szerinti hatósági bizonyítvány csak az  e  § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. 
Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.
(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági 
bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az  eljáró hatóság felügyeleti szerveként az  építésügyi hatóságot 
jelöli ki.
(5) A Get. 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott mennyiség és az ingatlan (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján 
számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.
(6) A  lakossági fogyasztó az  (5)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele 
céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja az  (1)  bekezdés szerinti hatósági 
bizonyítványt az  egyetemes szolgáltató részére. Az  egyetemes szolgáltató az  (5)  bekezdés alapján meghatározott 
kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra 
figyelemmel időarányosan.
(7) Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg 
a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
(8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti megkeresés alapján az  eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az  egyetemes 
szolgáltató az  ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az  egyetemes szolgáltató a  felügyeleti szervhez fordulhat 
a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
(9) A felügyeleti szerv a  (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől 
függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.
(10) A  hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a  jogorvoslati döntést 
a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.
(11) Ha a  (7)–(9)  bekezdés alapján indult eljárás azzal az  eredménnyel zárul, hogy a  hatósági bizonyítványban 
foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes 
szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az  (5)  bekezdés alapján meghatározott 
kedvezményes többletmennyiséget a  bejelentett és a  tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete 
vonatkozásában. Ebben az  esetben a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget 
az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell 
a felhasználóval elszámolni.”

2. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők 
számára biztosított kedvezmény
7/B.  § A  lakossági fogyasztó az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami 
támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén jogosult igénybe venni a többletdíjkedvezményt.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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b) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 165%-át

nem haladja meg, és az igénylő az ellátásra való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek egyébként megfelel.

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

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

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

5. § (1) A  2.  §-ban foglaltakat a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása vagy 
felülvizsgálata iránt folyamatban lévő, illetve megismételt eljárásban is alkalmazni kell.

 (2) Ha a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján 2022. augusztus 31-éig meghosszabbított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
újbóli megállapítása iránt 2022. május 31-ét követően benyújtott kérelmet az  e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően, jövedelmi okokból utasították el, az  ellátásra való jogosultságot a  települési önkormányzat jegyzője 
az  e  rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül, a  2.  §-ban meghatározott jövedelmi feltételek alapján 
hivatalból felülvizsgálja.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a  települési önkormányzat jegyzője megállapítja, hogy 
a  2.  §-ban meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak, a  települési önkormányzat jegyzője döntésében 
megállapítja a 2022. szeptember 1-jétől fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-
beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények
7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, 
az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105.  §-a 
szerinti lakás rendeltetési egység (a  továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a  települési önkormányzat 
jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a  ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az  eljáró hatóság 
az  ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a  rendeltetési egységek számára vagy funkciójára 
vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény 
jogszerű használatát vélelmezi.
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(3) Az  e  § szerinti hatósági bizonyítvány csak az  e  § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. 
Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.
(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági 
bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az  eljáró hatóság felügyeleti szerveként az  építésügyi hatóságot 
jelöli ki.
(5) A Get. 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott mennyiség és az ingatlan (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján 
számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.
(6) A  lakossági fogyasztó az  (5)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele 
céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja az  (1)  bekezdés szerinti hatósági 
bizonyítványt az  egyetemes szolgáltató részére. Az  egyetemes szolgáltató az  (5)  bekezdés alapján meghatározott 
kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra 
figyelemmel időarányosan.
(7) Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg 
a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
(8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti megkeresés alapján az  eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az  egyetemes 
szolgáltató az  ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az  egyetemes szolgáltató a  felügyeleti szervhez fordulhat 
a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
(9) A felügyeleti szerv a  (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől 
függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.
(10) A  hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a  jogorvoslati döntést 
a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.
(11) Ha a  (7)–(9)  bekezdés alapján indult eljárás azzal az  eredménnyel zárul, hogy a  hatósági bizonyítványban 
foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes 
szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az  (5)  bekezdés alapján meghatározott 
kedvezményes többletmennyiséget a  bejelentett és a  tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete 
vonatkozásában. Ebben az  esetben a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget 
az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell 
a felhasználóval elszámolni.”

2. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők 
számára biztosított kedvezmény
7/B.  § A  lakossági fogyasztó az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami 
támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén jogosult igénybe venni a többletdíjkedvezményt.”

3. §  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 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelete
a „Szent István-terem” 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 „Szent István-terem” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét 
bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. augusztus 19.

2. § (1) A hatszög alakú emlékérme 89% réz, 5% alumínium, 5% cink és 1% ón ötvözetéből (ún. Nordic gold) készült, 
súlya 20 gramm, egymással szembeni csúcsainak távolsága 37,18 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján a  Nemzeti Hauszmann Program keretében felújított Szent István-teremben található 
falikárpit részletének ábrázolása látható, középpontban az  apostoli kettős kereszttel, körülötte a  kárpit egyéb 
díszítőmotívumaival. Az  előlap szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „3000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, bal oldalon a „2022” verési évszám szakítja meg a díszítőmotívumot, jobb oldalon a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Szent István-terem központi eleme, a  Zsolnay-kandalló részletének ábrázolása látható, 
Szent István mellszobrának a hátlap szélein vonalas, a középpont felé haladva plasztikus megjelenítésével. A hátlap 
alsó részén a „SZENT ISTVÁN-TEREM” felirat olvasható, fölötte, jobbra Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 19-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

	

2. melléklet a 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelete
a „Szent István-terem” 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 „Szent István-terem” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét 
bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. augusztus 19.

2. § (1) A hatszög alakú emlékérme 89% réz, 5% alumínium, 5% cink és 1% ón ötvözetéből (ún. Nordic gold) készült, 
súlya 20 gramm, egymással szembeni csúcsainak távolsága 37,18 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján a  Nemzeti Hauszmann Program keretében felújított Szent István-teremben található 
falikárpit részletének ábrázolása látható, középpontban az  apostoli kettős kereszttel, körülötte a  kárpit egyéb 
díszítőmotívumaival. Az  előlap szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „3000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, bal oldalon a „2022” verési évszám szakítja meg a díszítőmotívumot, jobb oldalon a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Szent István-terem központi eleme, a  Zsolnay-kandalló részletének ábrázolása látható, 
Szent István mellszobrának a hátlap szélein vonalas, a középpont felé haladva plasztikus megjelenítésével. A hátlap 
alsó részén a „SZENT ISTVÁN-TEREM” felirat olvasható, fölötte, jobbra Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye 
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 19-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

	

2. melléklet a 30/2022. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		
	

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(VIII.	…)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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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.

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2022. (VIII. 30.) 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	11,75%.

2. § (1)	 Ez	a rendelet	2022.	augusztus	31-én	lép	hatályba.
	 (2)	 Hatályát	veszti	a jegybanki	alapkamat	mértékéről	szóló	29/2022.	(VII.	26.)	MNB	rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
	 	 a	Magyar	Nemzeti	Bank	elnöke
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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.

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2022. (VIII. 30.) 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	11,75%.

2. § (1)	 Ez	a rendelet	2022.	augusztus	31-én	lép	hatályba.
	 (2)	 Hatályát	veszti	a jegybanki	alapkamat	mértékéről	szóló	29/2022.	(VII.	26.)	MNB	rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
	 	 a	Magyar	Nemzeti	Bank	elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére – „Hunyadi János 
aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának 

ábrázolása látható. Az  előlap szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési  évszám olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hunyadi János alakjának a Thuróczi-krónika brünni kiadásában található 
metszet alapján készült ábrázolása és – Hunyadi János alakjától kissé jobbra, gyöngysorszegéllyel határolva  – 
a  Hunyadi János által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás 
látható. A  hátlap szélén, felső köriratban a „HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ” és − Hunyadi János kormányzásának 
idejére utalva − az „1446–1452” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A  felső és az  alsó 
köriratot bal oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 2000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 6-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1417
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1. melléklet a 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1418 PÉNzÜgyi közlöNy 9. szám 
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1. melléklet a 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 32/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 143. szám 6029

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelete
a szélfelirattal ellátott „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére – „Hunyadi János 
aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme a  „Hunyadi János aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 32/2022. (IX. 5.) 
MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piedfort változata, szélfelirattal ellátva.

 (2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.
 (3) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának 

ábrázolása látható. Az  előlap szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban az „50000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési  évszám olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (4) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hunyadi János alakjának a Thuróczi-krónika brünni kiadásában található 
metszet alapján készült ábrázolása és – Hunyadi János alakjától kissé jobbra, gyöngysorszegéllyel határolva  – 
a  Hunyadi János által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás 
látható. A  hátlap szélén, felső köriratban a „HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ” és − Hunyadi János kormányzásának 
idejére utalva − az „1446–1452” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A  felső és az  alsó 
köriratot bal oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

 (5) Az emlékérme szélén a „IOHANNES DE HWNIAD REGNI VNGARIAE GUBERNATO” szélfelirat olvasható.

3. §  Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 6-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1419
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1. melléklet a 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1420 PÉNzÜgyi közlöNy 9. szám 
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1. melléklet a 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 143. szám 6031

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Hunyadi János aranyforintja” 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 – a  Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére – „Hunyadi János 
aranyforintja” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának 

ábrázolása látható. Az  előlap szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban a  „2000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési  évszám olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hunyadi János alakjának a Thuróczi-krónika brünni kiadásában található 
metszet alapján készült ábrázolása és – Hunyadi János alakjától kissé jobbra, gyöngysorszegéllyel határolva  – 
a  Hunyadi János által kibocsátott aranyforint előlapján megjelenő négyrészű címerpajzs alapján készült ábrázolás 
látható. A  hátlap szélén, felső köriratban a „HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ” és − Hunyadi János kormányzásának 
idejére utalva − az „1446–1452” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A  felső és az  alsó 
köriratot bal oldalon Király Fanni tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 6-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1421
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1. melléklet a 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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1. melléklet a 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 34/2022. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

6138 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 150. szám 

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelete
a kötelező tartalékráta mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Monetáris Tanács döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező tartalékráta mértéke a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének 
módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet)
a) 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott forráskategóriákra vonatkozóan 0%,
b) 3.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott forráskategóriára vonatkozóan a  tartalékköteles hitelintézet 

2. §-ban meghatározottak szerinti nyilatkozatától függően 5%, 6%, 7%, 8%, 9% vagy 10%, a tartalékköteles 
hitelintézet kifejezett nyilatkozata hiányában 5%.

2. § (1) A tartalékköteles hitelintézet negyedévente – január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei és október 1-jei fordulónappal – 
választhat az  1.  § b)  pontjában meghatározott tartalékráta mértékek közül egyet, a  Magyar Nemzeti Bankhoz 
(a  továbbiakban: MNB) címzett, az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszerének „Adatszolgáltatás” szolgáltatásán keresztül a  fordulónapra vonatkozóan a  megelőző hónap  
11. munkanapjáig benyújtott, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott írásbeli nyilatkozat 
útján.

 (2) Amennyiben a  tartalékköteles hitelintézet az  adott negyedévre megadott határidőig több nyilatkozatot küld be 
az MNB-hez, az MNB a megelőző hónap 11. munkanapjáig benyújtott legutolsó nyilatkozatot veszi figyelembe.

 (3) Az  MNB a  tartalékköteles hitelintézet által december, március, június, szeptember hónap 11. munkanapjáig 
választott kötelező tartalékráta mértéket a  rákövetkező január 1-jével, április 1-jével, július 1-jével, október 1-jével 
kezdődő, a  Tartalékrendeletben meghatározott teljesítési tárgyidőszakra alkalmazza először a  kötelező tartalék 
összegének megállapítása során.

 (4) A tartalékköteles hitelintézet az (1) bekezdés szerinti fordulónapok közötti teljesítési tárgyidőszakokban a kötelező 
tartalékráta mértékét nem módosíthatja.

 (5) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot a  vonatkozó negyedévet követő, következő fordulónappal kezdődő 
negyedév teljesítési tárgyidőszakai vonatkozásában nem veszi figyelembe.

 (6) Amennyiben egy hitelintézet az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követően válik tartalékköteles 
hitelintézetté, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot első alkalommal a következő fordulónapra vonatkozóan jogosult 
megtenni.

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

4. §  A  tartalékköteles hitelintézet a  2.  § (1)  bekezdése szerinti nyilatkozatot első alkalommal 2022. szeptember hónap  
13. munkanapjáig jogosult benyújtani.

5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 150. szám 6139

6. §  Hatályát veszti a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2022. (IX. 15.) MNB rendelete
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló  
10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A  tartalékköteles hitelintézet a  tartalékszámítás során figyelembe veendő tárgyidőszakot követő második 
tárgyidőszak (a továbbiakban: teljesítési tárgyidőszak) minden egyes naptári napján legalább a kötelező tartalékráta 
mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1. § b) pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének megfelelő 
kötelező tartalékot tart.
(2) A  tartalékköteles hitelintézet – az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl – az  adott negyedévre vonatkozó 
tartalékráta mértéke szerint számított kötelezőtartalék-kötelezettségnek a  teljesítési tárgyidőszak naptári napjaira 
átlagszámítást alkalmazva, havonta egy alkalommal, a  teljesítési tárgyidőszak utolsó naptári napján köteles 
megfelelni.”

2. §  A Tartalékrendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.  § (1) A  kötelező tartalék összege után az  MNB a  következő képlet alapján fizet kamatot a  tartalékköteles 
hitelintézetnek:
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Ahol:
Kt = a t. teljesítési tárgyidőszaki tartalékteljesítés után fizetett kamat összege,
At = a  t. teljesítési tárgyidőszakban a  tartalékteljesítési adatok [napi számlakivonaton szereplő elszámolt 
számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] naptári napok figyelembevételével számított 
számtani átlaga, de maximum a t. teljesítési tárgyidőszakban teljesíteni előírt kötelező tartalék végleges összege,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
rt = a tartalékteljesítés után fizetett kamatláb a t. teljesítési tárgyidőszakban,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
ij = a  tartalékteljesítés után fizetett, a  kötelező tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló MNB rendeletben 
megállapított kamatláb a teljesítési tárgyidőszak j. napján.
(2) Az  MNB a  kötelező tartalék után fizetendő kamatot a  teljesítési tárgyidőszakot követő hónap 
2. MNB munkanapján fizeti meg a tartalékköteles hitelintézetnek.
7. § (1) A tartalékköteles hitelintézet tartalékteljesítését az MNB ellenőrzi.

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1423
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6. §  Hatályát veszti a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2022. (IX. 15.) MNB rendelete
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló  
10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A  tartalékköteles hitelintézet a  tartalékszámítás során figyelembe veendő tárgyidőszakot követő második 
tárgyidőszak (a továbbiakban: teljesítési tárgyidőszak) minden egyes naptári napján legalább a kötelező tartalékráta 
mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1. § b) pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének megfelelő 
kötelező tartalékot tart.
(2) A  tartalékköteles hitelintézet – az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl – az  adott negyedévre vonatkozó 
tartalékráta mértéke szerint számított kötelezőtartalék-kötelezettségnek a  teljesítési tárgyidőszak naptári napjaira 
átlagszámítást alkalmazva, havonta egy alkalommal, a  teljesítési tárgyidőszak utolsó naptári napján köteles 
megfelelni.”

2. §  A Tartalékrendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.  § (1) A  kötelező tartalék összege után az  MNB a  következő képlet alapján fizet kamatot a  tartalékköteles 
hitelintézetnek:
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Ahol:
Kt = a t. teljesítési tárgyidőszaki tartalékteljesítés után fizetett kamat összege,
At = a  t. teljesítési tárgyidőszakban a  tartalékteljesítési adatok [napi számlakivonaton szereplő elszámolt 
számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] naptári napok figyelembevételével számított 
számtani átlaga, de maximum a t. teljesítési tárgyidőszakban teljesíteni előírt kötelező tartalék végleges összege,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
rt = a tartalékteljesítés után fizetett kamatláb a t. teljesítési tárgyidőszakban,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
ij = a  tartalékteljesítés után fizetett, a  kötelező tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló MNB rendeletben 
megállapított kamatláb a teljesítési tárgyidőszak j. napján.
(2) Az  MNB a  kötelező tartalék után fizetendő kamatot a  teljesítési tárgyidőszakot követő hónap 
2. MNB munkanapján fizeti meg a tartalékköteles hitelintézetnek.
7. § (1) A tartalékköteles hitelintézet tartalékteljesítését az MNB ellenőrzi.
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(2) Ha az MNB megállapítja, hogy a tartalékköteles hitelintézet nem tartott a teljesítési tárgyidőszak minden egyes 
naptári napján legalább a 4. § (1) bekezdésének megfelelő kötelező tartalékot, úgy az MNB ezen tény megállapítását 
követő 30 napon belül – a  tartalékköteles hitelintézet egyidejű értesítése mellett – a  megállapított különbözet 
alapján a  következő képlettel meghatározott összeggel megterhelheti a  tartalékköteles hitelintézet MNB-nél 
vezetett forint pénzforgalmi számláját:
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Ahol:
BKt = a t. teljesítési tárgyidőszak tekintetében a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó számlaterhelés összege,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
bj = a teljesítési tárgyidőszak j. napjára vonatkozó terhelés összege,
ej = a  t. teljesítési tárgyidőszak egyes naptári napjain a  tartalékteljesítési adatok [a napi számlakivonaton szereplő 
elszámolt számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] elmaradása a kötelező tartalékráta 
mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1.  § b)  pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének 
megfelelően számított kötelező tartalék összegétől,
kj = a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntetőkamatláb az elmaradás napján.
(3) Ha az MNB megállapítja, hogy a tartalékköteles hitelintézet napi tartalékteljesítési adatainak a 4. § (2) bekezdése 
szerint számított teljesítési tárgyidőszaki átlaga nem érte el a kötelező tartalék vonatkozó tartalékráta mértékével 
számított összegét, az  MNB ezen tény megállapítását követő 30 napon belül – a  tartalékköteles hitelintézet 
egyidejű értesítése mellett – a  megállapított különbözet alapján a  következő képlettel meghatározott összeggel 
megterhelheti a tartalékköteles hitelintézet MNB-nél vezetett forint pénzforgalmi számláját:
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Ahol: 
Bt = a t. teljesítési tárgyidőszak tekintetében a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó számlaterhelés összege,
Et = a  t. teljesítési tárgyidőszakban a  tartalékteljesítési adatok [napi számlakivonaton szereplő elszámolt 
számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] naptári napok figyelembevételével számított 
számtani átlagának elmaradása a kötelező tartalék 4. § (2) bekezdése szerinti, a vonatkozó tartalékráta mértékével 
számított összegétől,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
pt = a terhelés összegének meghatározásához használt büntető kamatláb a t. teljesítési tárgyidőszakban,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
kj = a  mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntető kamatláb a  teljesítési tárgyidőszak 
j. napján.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti terhelés végrehajtására a  tartalékköteles hitelintézet MNB-nél vezetett forint 
pénzforgalmi számlája nem nyújt elegendő fedezetet, az MNB a tartalékköteles hitelintézet részére – annak külön 
kérelme nélkül, de egyidejű értesítése mellett – a  szükséges összeg erejéig hitelt nyújt. Ezen hitel törlesztése 
a folyósítással egyidejűleg esedékessé válik.
(5) A  (4) bekezdés szerinti hitel kamata megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. E hitel után 
az MNB késedelmi kamatot nem számít fel.
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6. §  Hatályát veszti a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2022. (IX. 15.) MNB rendelete
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló  
10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A  tartalékköteles hitelintézet a  tartalékszámítás során figyelembe veendő tárgyidőszakot követő második 
tárgyidőszak (a továbbiakban: teljesítési tárgyidőszak) minden egyes naptári napján legalább a kötelező tartalékráta 
mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1. § b) pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének megfelelő 
kötelező tartalékot tart.
(2) A  tartalékköteles hitelintézet – az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl – az  adott negyedévre vonatkozó 
tartalékráta mértéke szerint számított kötelezőtartalék-kötelezettségnek a  teljesítési tárgyidőszak naptári napjaira 
átlagszámítást alkalmazva, havonta egy alkalommal, a  teljesítési tárgyidőszak utolsó naptári napján köteles 
megfelelni.”

2. §  A Tartalékrendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.  § (1) A  kötelező tartalék összege után az  MNB a  következő képlet alapján fizet kamatot a  tartalékköteles 
hitelintézetnek:
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Ahol:
Kt = a t. teljesítési tárgyidőszaki tartalékteljesítés után fizetett kamat összege,
At = a  t. teljesítési tárgyidőszakban a  tartalékteljesítési adatok [napi számlakivonaton szereplő elszámolt 
számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] naptári napok figyelembevételével számított 
számtani átlaga, de maximum a t. teljesítési tárgyidőszakban teljesíteni előírt kötelező tartalék végleges összege,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
rt = a tartalékteljesítés után fizetett kamatláb a t. teljesítési tárgyidőszakban,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
ij = a  tartalékteljesítés után fizetett, a  kötelező tartalék után fizetendő kamat mértékéről szóló MNB rendeletben 
megállapított kamatláb a teljesítési tárgyidőszak j. napján.
(2) Az  MNB a  kötelező tartalék után fizetendő kamatot a  teljesítési tárgyidőszakot követő hónap 
2. MNB munkanapján fizeti meg a tartalékköteles hitelintézetnek.
7. § (1) A tartalékköteles hitelintézet tartalékteljesítését az MNB ellenőrzi.
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(2) Ha az MNB megállapítja, hogy a tartalékköteles hitelintézet nem tartott a teljesítési tárgyidőszak minden egyes 
naptári napján legalább a 4. § (1) bekezdésének megfelelő kötelező tartalékot, úgy az MNB ezen tény megállapítását 
követő 30 napon belül – a  tartalékköteles hitelintézet egyidejű értesítése mellett – a  megállapított különbözet 
alapján a  következő képlettel meghatározott összeggel megterhelheti a  tartalékköteles hitelintézet MNB-nél 
vezetett forint pénzforgalmi számláját:
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Ahol:
BKt = a t. teljesítési tárgyidőszak tekintetében a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó számlaterhelés összege,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
bj = a teljesítési tárgyidőszak j. napjára vonatkozó terhelés összege,
ej = a  t. teljesítési tárgyidőszak egyes naptári napjain a  tartalékteljesítési adatok [a napi számlakivonaton szereplő 
elszámolt számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] elmaradása a kötelező tartalékráta 
mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1.  § b)  pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének 
megfelelően számított kötelező tartalék összegétől,
kj = a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntetőkamatláb az elmaradás napján.
(3) Ha az MNB megállapítja, hogy a tartalékköteles hitelintézet napi tartalékteljesítési adatainak a 4. § (2) bekezdése 
szerint számított teljesítési tárgyidőszaki átlaga nem érte el a kötelező tartalék vonatkozó tartalékráta mértékével 
számított összegét, az  MNB ezen tény megállapítását követő 30 napon belül – a  tartalékköteles hitelintézet 
egyidejű értesítése mellett – a  megállapított különbözet alapján a  következő képlettel meghatározott összeggel 
megterhelheti a tartalékköteles hitelintézet MNB-nél vezetett forint pénzforgalmi számláját:
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Ahol: 
Bt = a t. teljesítési tárgyidőszak tekintetében a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó számlaterhelés összege,
Et = a  t. teljesítési tárgyidőszakban a  tartalékteljesítési adatok [napi számlakivonaton szereplő elszámolt 
számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] naptári napok figyelembevételével számított 
számtani átlagának elmaradása a kötelező tartalék 4. § (2) bekezdése szerinti, a vonatkozó tartalékráta mértékével 
számított összegétől,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
pt = a terhelés összegének meghatározásához használt büntető kamatláb a t. teljesítési tárgyidőszakban,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
kj = a  mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntető kamatláb a  teljesítési tárgyidőszak 
j. napján.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti terhelés végrehajtására a  tartalékköteles hitelintézet MNB-nél vezetett forint 
pénzforgalmi számlája nem nyújt elegendő fedezetet, az MNB a tartalékköteles hitelintézet részére – annak külön 
kérelme nélkül, de egyidejű értesítése mellett – a  szükséges összeg erejéig hitelt nyújt. Ezen hitel törlesztése 
a folyósítással egyidejűleg esedékessé válik.
(5) A  (4) bekezdés szerinti hitel kamata megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. E hitel után 
az MNB késedelmi kamatot nem számít fel.
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(2) Ha az MNB megállapítja, hogy a tartalékköteles hitelintézet nem tartott a teljesítési tárgyidőszak minden egyes 
naptári napján legalább a 4. § (1) bekezdésének megfelelő kötelező tartalékot, úgy az MNB ezen tény megállapítását 
követő 30 napon belül – a  tartalékköteles hitelintézet egyidejű értesítése mellett – a  megállapított különbözet 
alapján a  következő képlettel meghatározott összeggel megterhelheti a  tartalékköteles hitelintézet MNB-nél 
vezetett forint pénzforgalmi számláját:
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Ahol:
BKt = a t. teljesítési tárgyidőszak tekintetében a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó számlaterhelés összege,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
bj = a teljesítési tárgyidőszak j. napjára vonatkozó terhelés összege,
ej = a  t. teljesítési tárgyidőszak egyes naptári napjain a  tartalékteljesítési adatok [a napi számlakivonaton szereplő 
elszámolt számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] elmaradása a kötelező tartalékráta 
mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1.  § b)  pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének 
megfelelően számított kötelező tartalék összegétől,
kj = a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntetőkamatláb az elmaradás napján.
(3) Ha az MNB megállapítja, hogy a tartalékköteles hitelintézet napi tartalékteljesítési adatainak a 4. § (2) bekezdése 
szerint számított teljesítési tárgyidőszaki átlaga nem érte el a kötelező tartalék vonatkozó tartalékráta mértékével 
számított összegét, az  MNB ezen tény megállapítását követő 30 napon belül – a  tartalékköteles hitelintézet 
egyidejű értesítése mellett – a  megállapított különbözet alapján a  következő képlettel meghatározott összeggel 
megterhelheti a tartalékköteles hitelintézet MNB-nél vezetett forint pénzforgalmi számláját:
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Ahol: 
Bt = a t. teljesítési tárgyidőszak tekintetében a teljesítés elmaradása esetén alkalmazandó számlaterhelés összege,
Et = a  t. teljesítési tárgyidőszakban a  tartalékteljesítési adatok [napi számlakivonaton szereplő elszámolt 
számlaegyenlegek és az  5.  § (3)  bekezdése szerint számított összeg] naptári napok figyelembevételével számított 
számtani átlagának elmaradása a kötelező tartalék 4. § (2) bekezdése szerinti, a vonatkozó tartalékráta mértékével 
számított összegétől,
nt = a t. teljesítési tárgyidőszak naptári napjainak száma,
pt = a terhelés összegének meghatározásához használt büntető kamatláb a t. teljesítési tárgyidőszakban,
j = a teljesítési tárgyidőszak j. napja,
kj = a  mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntető kamatláb a  teljesítési tárgyidőszak 
j. napján.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti terhelés végrehajtására a  tartalékköteles hitelintézet MNB-nél vezetett forint 
pénzforgalmi számlája nem nyújt elegendő fedezetet, az MNB a tartalékköteles hitelintézet részére – annak külön 
kérelme nélkül, de egyidejű értesítése mellett – a  szükséges összeg erejéig hitelt nyújt. Ezen hitel törlesztése 
a folyósítással egyidejűleg esedékessé válik.
(5) A  (4) bekezdés szerinti hitel kamata megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével. E hitel után 
az MNB késedelmi kamatot nem számít fel.
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(6) E  szakasz rendelkezéseit a  levelezett tartalékköteles hitelintézetekre az  azok pénzforgalmi számlavezetési 
sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni.”

3. §  A Tartalékrendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „szóló MNB rendelet” szövegrész helyébe a „szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 

[a továbbiakban: 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet]” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „a kötelező tartalékráta mértékéről szóló” szövegrész helyébe az „a 35/2022. (IX. 15.)” 

szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében a „kötelező tartalék-előírást” szövegrész helyébe a „kötelezőtartalék-kötelezettséget” 

szöveg,
d) 5/A. § (1) bekezdésében az „– a létrehozásától” szövegrész helyébe az „a létrehozásától –” szöveg,
e) 8. §-ában a „kötelező tartalék-előírásnak” szövegrész helyébe a „kötelezőtartalék-kötelezettségnek” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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(6) E  szakasz rendelkezéseit a  levelezett tartalékköteles hitelintézetekre az  azok pénzforgalmi számlavezetési 
sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni.”

3. §  A Tartalékrendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „szóló MNB rendelet” szövegrész helyébe a „szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 

[a továbbiakban: 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet]” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „a kötelező tartalékráta mértékéről szóló” szövegrész helyébe az „a 35/2022. (IX. 15.)” 

szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében a „kötelező tartalék-előírást” szövegrész helyébe a „kötelezőtartalék-kötelezettséget” 

szöveg,
d) 5/A. § (1) bekezdésében az „– a létrehozásától” szövegrész helyébe az „a létrehozásától –” szöveg,
e) 8. §-ában a „kötelező tartalék-előírásnak” szövegrész helyébe a „kötelezőtartalék-kötelezettségnek” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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és a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusát. Az e bekezdés szerint visszavont forgalmazási 
engedélyű pénztárgép az  üzemeltető döntése alapján a  pénztárgép használatból történő kivonásáig vagy 
a pénztárgép javíthatatlanságának a 42. § (5) bekezdése szerint történő megállapításáig üzemeltethető.”

2. §  Az R. 78/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdésben foglaltakat azon, a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra 
szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 6/2022. (IX. 17.) 
PM  rendelet (a  továbbiakban: Mód. rendelet 2.) hatálybalépésének napján üzemelő pénztárgépek esetén is 
alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan a  forgalmazási engedélyt a  Kormányhivatal az  (5)  bekezdés alapján 
a Mód. rendelet 2. hatálybalépését megelőzően visszavonta.”

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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(6) E  szakasz rendelkezéseit a  levelezett tartalékköteles hitelintézetekre az  azok pénzforgalmi számlavezetési 
sajátosságainak megfelelően kell alkalmazni.”

3. §  A Tartalékrendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „szóló MNB rendelet” szövegrész helyébe a „szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 

[a továbbiakban: 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet]” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „a kötelező tartalékráta mértékéről szóló” szövegrész helyébe az „a 35/2022. (IX. 15.)” 

szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében a „kötelező tartalék-előírást” szövegrész helyébe a „kötelezőtartalék-kötelezettséget” 

szöveg,
d) 5/A. § (1) bekezdésében az „– a létrehozásától” szövegrész helyébe az „a létrehozásától –” szöveg,
e) 8. §-ában a „kötelező tartalék-előírásnak” szövegrész helyébe a „kötelezőtartalék-kötelezettségnek” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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 (2) A 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § E  rendeletnek a  tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről 
szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelettel [a továbbiakban: 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet] megállapított 3.  § 
(1) bekezdését a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az építési és beruházási miniszter 1/2022. (IX. 17.) ÉBM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2a)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 
a következő 6/D. §-sal egészül ki:
„6/D.  § E  rendeletnek az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
módosításáról szóló 1/2022. (IX. 17.) ÉBM rendelettel (a továbbiakban: MódR. 2.) módosított 6/B. §-át 2022. július 1. 
és a MódR. 2. hatálybalépése közötti időtartamban is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 6/B. §-ában a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

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

  Lázár János s. k.,
  építési és beruházási miniszter

A pénzügyminiszter 6/2022. (IX. 17.) PM rendelete
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés e) és g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 78/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha sem a  forgalmazó, sem a  forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép AEE gyártója nem kezdeményezi 
az e § szerinti eljárásokat, vagy ha a Kormányhivatal a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, 
a Kormányhivatal a Mód. rendelet előírásainak meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja. 
A visszavont forgalmazási engedély véglegessé válását követően a Kormányhivatal haladéktalanul közleményt ad ki 
a visszavont forgalmazási engedély számáról és a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusáról. 
A Kormányhivatal és az állami adó- és vámhatóság honlapján közzéteszi a visszavont forgalmazási engedély számát 
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és a visszavont forgalmazási engedéllyel érintett pénztárgép típusát. Az e bekezdés szerint visszavont forgalmazási 
engedélyű pénztárgép az  üzemeltető döntése alapján a  pénztárgép használatból történő kivonásáig vagy 
a pénztárgép javíthatatlanságának a 42. § (5) bekezdése szerint történő megállapításáig üzemeltethető.”

2. §  Az R. 78/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdésben foglaltakat azon, a  pénztárgépek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra 
szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 6/2022. (IX. 17.) 
PM  rendelet (a  továbbiakban: Mód. rendelet 2.) hatálybalépésének napján üzemelő pénztárgépek esetén is 
alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan a  forgalmazási engedélyt a  Kormányhivatal az  (5)  bekezdés alapján 
a Mód. rendelet 2. hatálybalépését megelőzően visszavonta.”

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A Kormány 1392/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság 
részére történő benyújtásáról

A Kormány
 1. a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4.  § b)  pontja alapján jóváhagyja a  2021–2027 programozási 
időszakra vonatkozó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz tervezetét (a  továbbiakban: tervezet), 
a részére bemutatottak szerint;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a tervezetet jóváhagyás céljából nyújtsa be az Európai Bizottság részére;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhatalmazza a  területfejlesztési minisztert, hogy a  tervezeten a  2.  pont szerinti benyújtást követően végezze el 
mindazokat a változtatásokat, amelyek a tervezet Európai Bizottság általi elfogadása érdekében szükségesek, vagy 
azt megkönnyítik.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: a tervezet Európai Bizottsággal történő tárgyalása során folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1393/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének megemeléséről

A Kormány
 1.  egyetért a  Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok körében vállalt pénzügyi 

kötelezettségek forrásának biztosítása érdekében – a jelenlegi keretösszegen felül – kiegészítő forrás biztosításával;
 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 

2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi  
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb  
22 717 000 000 forint többletforrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3.  az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § 
(1)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 5 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 
1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság 
újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Beruházás ösztönzési célú képzési támogatási 
célelőirányzat terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2. és 3.  pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1392/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság 
részére történő benyújtásáról

A Kormány
 1. a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4.  § b)  pontja alapján jóváhagyja a  2021–2027 programozási 
időszakra vonatkozó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz tervezetét (a  továbbiakban: tervezet), 
a részére bemutatottak szerint;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a tervezetet jóváhagyás céljából nyújtsa be az Európai Bizottság részére;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhatalmazza a  területfejlesztési minisztert, hogy a  tervezeten a  2.  pont szerinti benyújtást követően végezze el 
mindazokat a változtatásokat, amelyek a tervezet Európai Bizottság általi elfogadása érdekében szükségesek, vagy 
azt megkönnyítik.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: a tervezet Európai Bizottsággal történő tárgyalása során folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1393/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének megemeléséről

A Kormány
 1.  egyetért a  Beruházás ösztönzési célelőirányzat terhére finanszírozott feladatok körében vállalt pénzügyi 

kötelezettségek forrásának biztosítása érdekében – a jelenlegi keretösszegen felül – kiegészítő forrás biztosításával;
 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 

2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi  
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport javára legfeljebb  
22 717 000 000 forint többletforrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3.  az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § 
(1)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 5 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 
1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság 
újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Beruházás ösztönzési célú képzési támogatási 
célelőirányzat terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2. és 3.  pont szerinti többletforrás összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1393/2022. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

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
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

197524 1
K3 2 500 000
K5 716 402 000
K8 4 281 098 000

397140 5
K3 -2 500 000
K5 -4 997 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
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: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintbanÁllamház-

tartási 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
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

197524 1 5 000 000 000
397140 5 -5 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 000 000 000

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Beruházás ösztönzési célú képzési támogatások

Beruházás ösztönzési célú képzési támogatások

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

A Kormány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.)  
Korm. rendelet 2.  §-ában biztosított jogkörében engedélyezi, hogy az  1.  mellékletben meghatározott, a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek vezetői a  földgáz-beszerzések tekintetében 
a 2022. és 2023. évre, a központi költségvetési szerv részére megállapított, illetve a 2022. évet érintően a módosított 
működési célú kiadási előirányzatai felett további kötelezettséget vállaljanak, az  1.  mellékletben foglaltak szerint. 
Az  évenkénti többlet kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg a  földgáz-beszerzés árváltozásából adódó 
igazolt mértéket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozathoz

1. A központi költségvetési szerv típusa az ellátott közfeladat szerint
A kötelezettségvállalás felső határa a 2021. évi 

földgáz-fogyasztás %-ában meghatározva

2.
Egészségügyi intézmények, bentlakásos ellátást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi intézmények

100

3. A 2. sorba nem tartozó intézmények és ágazatok 75

A Kormány 1439/2022. (IX. 9.) Korm. határozata
egyes sportcélú és infrastruktúrafejlesztési kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

 1. Az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében 
javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1681/2021. (IX. 29.)  
Korm. határozat
a) 5. pontjában a „2022. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
b) 6. pontjában a „2021. november 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30-ig” szöveg,
c) 7.  pontjában a  „2022. június 30.” szövegrész helyébe a  „2023. március 31.” szöveg, a  „2022. január 31.” 

szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30.” szöveg 
lép.

 2. A kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról szóló 
1835/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 6. pontjában a „4. és 6. sorában” szövegrész helyébe az „5. és 7. sorában” szöveg 
lép.

 3. A Kormány visszavonja
a) a 2020. évi kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények, valamint a 2020. évi Kézilabda 

Olimpiai Kvalifikációs Torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló  
1727/2019. (XII. 19.) Korm. határozatot, valamint

b) a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által  
a  XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1442/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
Magyarország nem önálló képviseletének megszüntetéséhez, illetve megnyitásához szükséges elvi 
jóváhagyásról

A Kormány
 1. egyetért a  Szudáni Köztársaságban Kartúm székhellyel működő, Magyarország Kairói Nagykövetségéhez tartozó 

nem önálló képviselet – Magyarország Kairói Nagykövetségének Kartúmi Irodája – bezárásával;
 2. egyetért azzal, hogy a Ruandai Köztársaságban Kigali székhellyel, Magyarország Nairobi Nagykövetségéhez tartozó 

nem önálló képviselet – Magyarország Nairobi Nagykövetségének Kigali Irodája – nyíljon;
 3. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert

a) az 1. pont szerinti nem önálló képviselet bezárásához, valamint
b) a 2. pont szerinti nem önálló képviselet megnyitásához
szükséges diplomáciai lépések megtételére, valamint a  Szudáni Köztársaság, az  Egyiptomi Arab Köztársaság, 
a Kenyai Köztársaság és a Ruandai Köztársaság külügyminisztériumainak tájékoztatására, továbbá a külképviseletek 
bezárásával, illetve megnyitásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. szeptember 30. 

a b) alpont tekintetében 2022. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggésben, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára  

39 007 100 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 63 787 150 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 37 000 000 forint,
d) XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 15 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1430 PÉNzÜgyi közlöNy 9. szám 
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A Kormány 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

A Kormány az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 342/2022. (IX. 9.)  
Korm. rendelet 2.  §-ában biztosított jogkörében engedélyezi, hogy az  1.  mellékletben meghatározott, a  Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek vezetői a  földgáz-beszerzések tekintetében 
a 2022. és 2023. évre, a központi költségvetési szerv részére megállapított, illetve a 2022. évet érintően a módosított 
működési célú kiadási előirányzatai felett további kötelezettséget vállaljanak, az  1.  mellékletben foglaltak szerint. 
Az  évenkénti többlet kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg a  földgáz-beszerzés árváltozásából adódó 
igazolt mértéket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozathoz

1. A központi költségvetési szerv típusa az ellátott közfeladat szerint
A kötelezettségvállalás felső határa a 2021. évi 

földgáz-fogyasztás %-ában meghatározva

2.
Egészségügyi intézmények, bentlakásos ellátást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi intézmények

100

3. A 2. sorba nem tartozó intézmények és ágazatok 75

A Kormány 1439/2022. (IX. 9.) Korm. határozata
egyes sportcélú és infrastruktúrafejlesztési kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

 1. Az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében 
javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1681/2021. (IX. 29.)  
Korm. határozat
a) 5. pontjában a „2022. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
b) 6. pontjában a „2021. november 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30-ig” szöveg,
c) 7.  pontjában a  „2022. június 30.” szövegrész helyébe a  „2023. március 31.” szöveg, a  „2022. január 31.” 

szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30.” szöveg 
lép.

 2. A kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról szóló 
1835/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 6. pontjában a „4. és 6. sorában” szövegrész helyébe az „5. és 7. sorában” szöveg 
lép.

 3. A Kormány visszavonja
a) a 2020. évi kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények, valamint a 2020. évi Kézilabda 

Olimpiai Kvalifikációs Torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló  
1727/2019. (XII. 19.) Korm. határozatot, valamint

b) a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége által  
a  XXIII. Szervátültetettek Világjátéka hazai megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1365/2021. (VI. 9.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1442/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
Magyarország nem önálló képviseletének megszüntetéséhez, illetve megnyitásához szükséges elvi 
jóváhagyásról

A Kormány
 1. egyetért a  Szudáni Köztársaságban Kartúm székhellyel működő, Magyarország Kairói Nagykövetségéhez tartozó 

nem önálló képviselet – Magyarország Kairói Nagykövetségének Kartúmi Irodája – bezárásával;
 2. egyetért azzal, hogy a Ruandai Köztársaságban Kigali székhellyel, Magyarország Nairobi Nagykövetségéhez tartozó 

nem önálló képviselet – Magyarország Nairobi Nagykövetségének Kigali Irodája – nyíljon;
 3. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert

a) az 1. pont szerinti nem önálló képviselet bezárásához, valamint
b) a 2. pont szerinti nem önálló képviselet megnyitásához
szükséges diplomáciai lépések megtételére, valamint a  Szudáni Köztársaság, az  Egyiptomi Arab Köztársaság, 
a Kenyai Köztársaság és a Ruandai Köztársaság külügyminisztériumainak tájékoztatására, továbbá a külképviseletek 
bezárásával, illetve megnyitásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. szeptember 30. 

a b) alpont tekintetében 2022. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggésben, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára  

39 007 100 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 63 787 150 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 37 000 000 forint,
d) XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 15 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

9. szám PÉNzÜgyi közlöNy 1431
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1. melléklet az 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 39 007 100

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások 63 787 150
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 10 188 726
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 311 274
K3 Dologi kiadások 25 500 000

294313 17 Nemzeti Földügyi Központ
K3 Dologi kiadások 15 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K5 Egyéb működési célú kiadások -154 794 250

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 39 007 100
XII. Agrárminisztérium

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 63 787 150
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 37 000 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 15 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár -154 794 250

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 154 794 250 154 794 250

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

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

Magyar Államkincstár 1 példány
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma
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