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2022. évi LXIX. törvény
a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról*

1. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 24/N.  §-a 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  társaság a  KMRP vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági 
hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást nyújt, a  társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén 
az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság működése esetén a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt 
vehet, ha a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje. Az ügyvezetés által hozott döntés a társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve nem lehet kedvezőbb a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve 
a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest.”

2. §  Az MRPtv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  társaság a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
beiktatott 24/N. § (14) bekezdése hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP 
vagy KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány, vagy a 4. § szerint megalakítandó KMRP részére társasági 
hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági hozzájárulás 
biztosítására a KMRP vagy az annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére kerülhet sor.
(2) A  társaság az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:227.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló határozatától eltérő 
feltételeket is meghatározhat, ide értve azt is, hogy a társasági hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  törvény hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági hozzájárulásról 
szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a  KMRP és az  azt kezelő vagyonkezelő alapítvány adott üzleti évi működési, finanszírozási 
kiadásai, ráfordításai összegét.”

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

3. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 11.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagsági viszony, a  tagdíjfizetési kötelezettség és a  várakozási idő a  pénztárhoz benyújtott belépési 
nyilatkozatnak a  pénztár általi elfogadásával kezdődik. A  pénztár a  belépési nyilatkozat elfogadását annak 
záradékolásával tanúsítja. A  belépési nyilatkozatot a  benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd 
annak egy példányát vagy a  tagsági okiratot a  pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a  pénztártag kérésére 
elektronikus iratként át kell adni. Az  internetes honlappal rendelkező pénztár a  tagot a  belépési nyilatkozatban 
vagy a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az alapszabály elérhető. Az alapszabályt a tag 
kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is 
ki kell adni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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2022. évi LXIX. törvény
a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról*

1. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 24/N.  §-a 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  társaság a  KMRP vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági 
hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást nyújt, a  társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén 
az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság működése esetén a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt 
vehet, ha a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje. Az ügyvezetés által hozott döntés a társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve nem lehet kedvezőbb a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve 
a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest.”

2. §  Az MRPtv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  társaság a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
beiktatott 24/N. § (14) bekezdése hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP 
vagy KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány, vagy a 4. § szerint megalakítandó KMRP részére társasági 
hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági hozzájárulás 
biztosítására a KMRP vagy az annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére kerülhet sor.
(2) A  társaság az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:227.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló határozatától eltérő 
feltételeket is meghatározhat, ide értve azt is, hogy a társasági hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  törvény hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági hozzájárulásról 
szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a  KMRP és az  azt kezelő vagyonkezelő alapítvány adott üzleti évi működési, finanszírozási 
kiadásai, ráfordításai összegét.”

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

3. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 11.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagsági viszony, a  tagdíjfizetési kötelezettség és a  várakozási idő a  pénztárhoz benyújtott belépési 
nyilatkozatnak a  pénztár általi elfogadásával kezdődik. A  pénztár a  belépési nyilatkozat elfogadását annak 
záradékolásával tanúsítja. A  belépési nyilatkozatot a  benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd 
annak egy példányát vagy a  tagsági okiratot a  pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a  pénztártag kérésére 
elektronikus iratként át kell adni. Az  internetes honlappal rendelkező pénztár a  tagot a  belépési nyilatkozatban 
vagy a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az alapszabály elérhető. Az alapszabályt a tag 
kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is 
ki kell adni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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2022. évi LXIX. törvény
a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról*

1. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 24/N.  §-a 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  társaság a  KMRP vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági 
hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást nyújt, a  társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén 
az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság működése esetén a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt 
vehet, ha a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje. Az ügyvezetés által hozott döntés a társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve nem lehet kedvezőbb a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve 
a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest.”

2. §  Az MRPtv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  társaság a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
beiktatott 24/N. § (14) bekezdése hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP 
vagy KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány, vagy a 4. § szerint megalakítandó KMRP részére társasági 
hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági hozzájárulás 
biztosítására a KMRP vagy az annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére kerülhet sor.
(2) A  társaság az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:227.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló határozatától eltérő 
feltételeket is meghatározhat, ide értve azt is, hogy a társasági hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  törvény hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági hozzájárulásról 
szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a  KMRP és az  azt kezelő vagyonkezelő alapítvány adott üzleti évi működési, finanszírozási 
kiadásai, ráfordításai összegét.”

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

3. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 11.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagsági viszony, a  tagdíjfizetési kötelezettség és a  várakozási idő a  pénztárhoz benyújtott belépési 
nyilatkozatnak a  pénztár általi elfogadásával kezdődik. A  pénztár a  belépési nyilatkozat elfogadását annak 
záradékolásával tanúsítja. A  belépési nyilatkozatot a  benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd 
annak egy példányát vagy a  tagsági okiratot a  pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a  pénztártag kérésére 
elektronikus iratként át kell adni. Az  internetes honlappal rendelkező pénztár a  tagot a  belépési nyilatkozatban 
vagy a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az alapszabály elérhető. Az alapszabályt a tag 
kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is 
ki kell adni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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2022. évi LXIX. törvény
a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról*

1. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 24/N.  §-a 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  társaság a  KMRP vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági 
hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást nyújt, a  társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén 
az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság működése esetén a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt 
vehet, ha a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje. Az ügyvezetés által hozott döntés a társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve nem lehet kedvezőbb a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve 
a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest.”

2. §  Az MRPtv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  társaság a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
beiktatott 24/N. § (14) bekezdése hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP 
vagy KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány, vagy a 4. § szerint megalakítandó KMRP részére társasági 
hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági hozzájárulás 
biztosítására a KMRP vagy az annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére kerülhet sor.
(2) A  társaság az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:227.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló határozatától eltérő 
feltételeket is meghatározhat, ide értve azt is, hogy a társasági hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  törvény hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági hozzájárulásról 
szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a  KMRP és az  azt kezelő vagyonkezelő alapítvány adott üzleti évi működési, finanszírozási 
kiadásai, ráfordításai összegét.”

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

3. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 11.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagsági viszony, a  tagdíjfizetési kötelezettség és a  várakozási idő a  pénztárhoz benyújtott belépési 
nyilatkozatnak a  pénztár általi elfogadásával kezdődik. A  pénztár a  belépési nyilatkozat elfogadását annak 
záradékolásával tanúsítja. A  belépési nyilatkozatot a  benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd 
annak egy példányát vagy a  tagsági okiratot a  pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a  pénztártag kérésére 
elektronikus iratként át kell adni. Az  internetes honlappal rendelkező pénztár a  tagot a  belépési nyilatkozatban 
vagy a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az alapszabály elérhető. Az alapszabályt a tag 
kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is 
ki kell adni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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2022. évi LXIX. törvény
a pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról*

1. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

1. §  A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRPtv.) 24/N.  §-a 
a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Ha a  társaság a  KMRP vagy a  KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány számára társasági 
hozzájárulást fizet, vagy visszafizetendő forrást nyújt, a  társaság ügyvezetése, testületi ügyvezetés esetén 
az ügyvezető testület valamennyi tagja, felügyelőbizottság működése esetén a felügyelőbizottság valamennyi tagja 
az  erről szóló döntés előkészítésében és meghozatalában – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény 
3:112.  § (2)  bekezdésében foglaltakkal összhangban – a  KMRP-ben való részvétele esetén, továbbá akkor is részt 
vehet, ha a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettje. Az ügyvezetés által hozott döntés a társaság ügyvezetőire, 
illetve felügyelőbizottságának tagjaira nézve nem lehet kedvezőbb a  KMRP többi résztvevőjéhez, illetve 
a vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjéhez képest.”

2. §  Az MRPtv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  társaság a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
beiktatott 24/N. § (14) bekezdése hatálybalépése napját megelőzően már bírósági nyilvántartásba bejegyzett KMRP 
vagy KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány, vagy a 4. § szerint megalakítandó KMRP részére társasági 
hozzájárulás biztosításáról (a továbbiakban: korábbi társasági hozzájárulás) döntött, további társasági hozzájárulás 
biztosítására a KMRP vagy az annak keretében létrehozott vagyonkezelő alapítvány kérelmére kerülhet sor.
(2) A  társaság az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulásról szóló – nyilvánosan működő 
részvénytársaság esetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:227.  § (3)  bekezdésében 
foglaltakkal összhangban hozott – döntésében a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló határozatától eltérő 
feltételeket is meghatározhat, ide értve azt is, hogy a társasági hozzájárulás teljesítését feltételhez nem köti.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti további társasági hozzájárulás mértéke egy naptári évben nem haladhatja meg 
a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntésben egy naptári évre meghatározott összeg, hosszabb időszakra 
meghatározott korábbi társasági hozzájárulás esetén annak összege egy naptári évre eső arányos részének 
száz százalékát. Ha több korábbi társasági hozzájárulásról szóló döntés került meghozatalra, a  további társasági 
hozzájárulás összege meghatározásának alapja a  korábbi társasági hozzájárulásról szóló első döntésben 
meghatározott összeg, tekintet nélkül ezen döntés későbbi módosítására vagy visszavonására. A további társasági 
hozzájárulás mértéke e  törvény hatálybalépése napjáig még ki nem fizetett, de korábbi társasági hozzájárulásról 
szóló döntéssel érintett KMRP vagy a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány esetében egy üzleti évben 
sem haladhatja meg a  KMRP és az  azt kezelő vagyonkezelő alapítvány adott üzleti évi működési, finanszírozási 
kiadásai, ráfordításai összegét.”

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

3. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 11.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tagsági viszony, a  tagdíjfizetési kötelezettség és a  várakozási idő a  pénztárhoz benyújtott belépési 
nyilatkozatnak a  pénztár általi elfogadásával kezdődik. A  pénztár a  belépési nyilatkozat elfogadását annak 
záradékolásával tanúsítja. A  belépési nyilatkozatot a  benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd 
annak egy példányát vagy a  tagsági okiratot a  pénztártagnak nyomtatott formában, vagy a  pénztártag kérésére 
elektronikus iratként át kell adni. Az  internetes honlappal rendelkező pénztár a  tagot a  belépési nyilatkozatban 
vagy a tagsági okiratban tájékoztatja arról, hogy a pénztár honlapján az alapszabály elérhető. Az alapszabályt a tag 
kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is 
ki kell adni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) Az Öpt. 18. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapszabálynak tartalmaznia kell:)
„p) a közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve a küldöttközgyűlés) működését, küldöttközgyűlés esetén a küldöttek 
megválasztásának szabályait, az  elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályait;”

 (2) Az Öpt. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Internetes honlappal rendelkező pénztár az alapszabályát honlapján közzéteszi.”

5. §  Az Öpt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közgyűlést az  éves beszámoló és a  pénzügyi terv elfogadása céljából évente össze kell hívni. A  közgyűlés, 
küldöttgyűlés – ideértve a küldöttválasztó gyűlést és részközgyűlést is – összehívásának módjáról az alapszabályban 
kell rendelkezni. A  hirdetmény közzététele vagy a  meghívó elküldése, valamint a  közgyűlés időpontja között 
legalább 15 napnak kell eltelnie. A pénztár a meghívó elküldésével egyidejűleg az abban foglaltakat – amennyiben 
rendelkezik ilyen felülettel – az  internetes honlapján is közzéteszi. A  közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben 
meg kell jelölni a  közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a  napirendhez tartozó iratok megtekintésének 
helyét és idejét. A közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve a küldöttközgyűlés) elektronikus hírközlő eszköz útján 
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható.”

6. §  Hatályát veszti az Öpt.
a) 2. § (3) bekezdésének i) pontjában a „teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban” szövegrész,
b) 50/E. § (7) bekezdésében a „hiteles” szövegrész.

3. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

7. § (1) A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 8. §-a a következő 
(5b) és (5c) bekezdésekkel egészül ki:
„(5b) Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel követelésen alapított 
jelzálogjog fedezete mellett a jelzálog-hitelintézet akkor nyújthat refinanszírozási jelzáloghitelt hitelintézetnek, ha
a) a jelzálog-hitelintézetnek a  refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelése a  hitelintézettel szemben 
a  refinanszírozási jelzáloghitel futamideje alatt nem haladja meg a  követelésen alapított jelzálogjoggal biztosított 
jelzáloghitelből és a kapcsolódó kölcsönrészből (a továbbiakban az ingatlan jelzálogjoggal biztosított jelzáloghitel 
és a kapcsolódó kölcsönrész együtt: eredeti jelzáloghitel) még fennálló követelés mértékét,
b) az eredeti jelzáloghitelből eredő követelés az azt elzálogosító hitelintézet által dokumentált eljárás alapján nem 
minősül a  nem teljesítő kitettségre és az  átsrtukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
jogszabály szerinti nem teljesítő kitettségnek vagy átstrukturált követelésnek, és
c) az (5a) bekezdés b)–c) és e)–f ) pontjaiban foglalt feltételek maradéktalanul teljesülnek.
(5c) A jelzálog-hitelintézet által nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel folyósításának feltétele, hogy az (5b) bekezdés 
szerinti feltételeknek megfelelő, hitelintézet által nyújtott eredeti jelzáloghitelekből eredő követeléseken 
– a refinanszírozási jelzáloghitel biztosítékaként – a jelzálog-hitelintézet javára a jelzálogjog érvényesen létrejöjjön.”

 (2) A Jht. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  visszavásárló, illetve a  különvált zálogjog fedezetével nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő 
hitelintézet a  jelzálog-hitelintézettel megkötött visszavásárlási- vagy kölcsönszerződésből, vagy szerződésekből 
eredő bármely fizetési kötelezettségét annak esedékessé válásától számított tizenöt napon belül nem egyenlítette 
ki, az ezt követő nappal, továbbá, ha a Felügyelet a hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti 
kérelem bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi visszavásárlási szerződéssel érintett, önálló 
zálogjoggal biztosított jelzáloghitel és kapcsolódó kölcsönrész, továbbá valamennyi különvált zálogjog fedezetével 
nyújtott eredeti jelzáloghitel a  (3)  bekezdés szerinti jogkövetkezménnyel a  jelzálog-hitelintézetet illeti meg, 
amely –  törvényi engedményesként – e  tényről maga is jogosult a  kötelezettet az  engedményezőnek a  Polgári 
Törvénykönyv szerinti értesítési kötelezettsége hatályával tájékoztatni. Ebben az  esetben a  jelzálog-hitelintézet 
az  elszámolás során csak a  visszavásárlási vételárnak azt a  részét köteles a  hitelintézetnek kiadni, amellyel 
az – a visszavásárlási vételár eddig törlesztett és a jelzáloghitelintézetet megillető jelzáloghitel, illetve az abból még 
fennálló, a hitelintézet könyvvizsgálója által jóváhagyott, elszámolt értékvesztéssel csökkentett követelés együttes 
összegét figyelembe véve – többet teljesített. A  törvényi engedményezés alapján átszállt eredeti jelzáloghitelek 
esetében a  jelzálog-hitelintézet kiadja a  hitelintézetnek az  eredeti jelzáloghitel alapján fennálló, a  hitelintézet 
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által elszámolt értékvesztéssel korrigált és könyvvizsgáló által jóváhagyott, összesített tőkekövetelés azon részét, 
amellyel az  eredeti jelzáloghitelek alapján fennálló összesített tőkekövetelés a  refinanszírozási jelzáloghitelek 
alapján fennálló tőkekövetelés összegét meghaladja.”

 (3) A Jht. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  jelzáloghitel követelésen alapított jelzálogjog fedezetével nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő 
hitelintézet a  jelzálog-hitelintézettel megkötött kölcsönszerződésből vagy szerződésekből eredő bármely 
fizetési kötelezettségét annak esedékessé válásától számított tizenöt napon belül nem egyenlítette ki, az  ezt 
követő nappal, továbbá, ha a  Felügyelet a  hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti kérelem 
bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi, a  jelzálog-hitelintézet javára elzálogosított jelzáloghitel 
követelés tekintetében a  kielégítési jog megnyílik és a  jelzálog-hitelintézet e  tényről jogosult egyoldalúan 
a  zálogkötelezetteket értesíteni és a  követelés teljesítését a  maga javára követelni. Az  elzálogosított követelést 
biztosító, ingatlanon alapított jelzálogjog tekintetében a  jelzálog-hitelintézetet törvény alapján megillető 
alzálogjog tekintetében a  jelzálog-hitelintézet – amennyiben e  jelzálogjogot alapító szerződés szerinti kielégítési 
jog megnyílik  – jogosult a  zálogjogosult jogait gyakorolni mindaddig ameddig a  refinanszírozási jelzáloghitelből 
követelése áll fenn.”

8. §  A Jht. 5. § (1) bekezdésében a „különvált jelzálogjog” szövegrész helyébe a „különvált vagy jelzáloghitel-követelésen 
alapított jelzálogjog” szöveg lép.

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

9. § (1) A  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 44.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Állampapír vagy az  Európai Unió tagállama által garantált értékpapír, vagy az  Európai Unió tagállamának 
központi bankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve 
szabályozott piacra történő bevezetése esetén – ha a  forgalomba hozatalra, illetve a  szabályozott piacra történő 
bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a 2. számú mellékletben meghatározott tartalmú ismertetőt és 
nyilvános ajánlattételt kell közzétenni.”

 (2) A Tpt. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az Európai Unió tagállamának központi bankja 
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott piacra 
történő bevezetése esetében.”

10. §  A Tpt. „Központi értéktárra és központi szerződő félre vonatkozó közös rendelkezések” alcíme a következő 348. §-sal 
egészül ki:
„348.  § A központi szerződő fél közgyűlése legalább kétharmados szótöbbséggel határozhat arról, vagy 
módosíthatja az  alapszabályt úgy, hogy az  alaptőke felemeléséről határozó közgyűlést annak napját megelőzően 
legalább tíz nappal össze lehessen hívni az (EU) 2021/23 rendelet 18. cikke szerinti intézkedés elrendelésének vagy 
a 22. cikke szerinti szanálási feltételek teljesülésének elkerülése érdekében.”

11. §  A Tpt. 223. § (7) bekezdésében az „elnököt választ” szövegrész helyébe az „elnököt és legalább egy alelnököt választ” 
szöveg lép.

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

12. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Pénzügyi eszköz – ideértve annak megosztott főkönyvi technológia útján kibocsátott formáját is –
a) az átruházható értékpapír,
b) a pénzpiaci eszköz,
c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,
d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más 
származtatott eszközhöz, pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős 
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ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, 
amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
e) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
f ) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 
ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben 
kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell 
szállítani),
g) az f ) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, 
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai 
leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak 
megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál,
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
k) egyéb, az a)–j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, amely rendelkezik a  többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve 
azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,
l) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből 
áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.”

13. §  A Bszt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  44.  § (1b) és (3)–(5)  bekezdésében, valamint a  67.  §-ban, 69.  §-ban és 69/A.  §-ban megállapított 
követelmények nem alkalmazandók a  szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a  szakmai 
ügyfél elektronikus formátumban vagy papíron arról tájékoztatja a befektetési vállalkozást, hogy élni kíván a 44. § 
(1b) és (3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban, 69. §-ban és 69/A. §-ban biztosított jogokkal.”

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A.  § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó jogosult
a) a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel 
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a  pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és 
költségtől mentesen igénybe venni, és
b) a forintban vezetett fizetési számla pozitív egyenlege terhére legalább az  adott naptári hónapban első  két 
alkalommal a  Hpt. 6.  § (4)  bekezdés e)  pontja szerinti cash-back szolgáltatást Magyarországon nyújtó 
kedvezményezettől a  fizetési művelet részeként készpénz átvételére azzal, hogy a  készpénzátvétel együttes 
összegének negyvenezer forintot meg nem haladó részéig a  pénzforgalmi szolgáltató díjat, költséget 
nem számíthat fel.
(2) Ha a  fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, 
illetve a  cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a  százötvenezer 
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4. § (1) Az Öpt. 18. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapszabálynak tartalmaznia kell:)
„p) a közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve a küldöttközgyűlés) működését, küldöttközgyűlés esetén a küldöttek 
megválasztásának szabályait, az  elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályait;”

 (2) Az Öpt. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Internetes honlappal rendelkező pénztár az alapszabályát honlapján közzéteszi.”

5. §  Az Öpt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közgyűlést az  éves beszámoló és a  pénzügyi terv elfogadása céljából évente össze kell hívni. A  közgyűlés, 
küldöttgyűlés – ideértve a küldöttválasztó gyűlést és részközgyűlést is – összehívásának módjáról az alapszabályban 
kell rendelkezni. A  hirdetmény közzététele vagy a  meghívó elküldése, valamint a  közgyűlés időpontja között 
legalább 15 napnak kell eltelnie. A pénztár a meghívó elküldésével egyidejűleg az abban foglaltakat – amennyiben 
rendelkezik ilyen felülettel – az  internetes honlapján is közzéteszi. A  közgyűlés összehívásáról szóló értesítésben 
meg kell jelölni a  közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a  napirendhez tartozó iratok megtekintésének 
helyét és idejét. A közgyűlés (ha van: a részközgyűlés, illetve a küldöttközgyűlés) elektronikus hírközlő eszköz útján 
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható.”

6. §  Hatályát veszti az Öpt.
a) 2. § (3) bekezdésének i) pontjában a „teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban” szövegrész,
b) 50/E. § (7) bekezdésében a „hiteles” szövegrész.

3. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

7. § (1) A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 8. §-a a következő 
(5b) és (5c) bekezdésekkel egészül ki:
„(5b) Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel követelésen alapított 
jelzálogjog fedezete mellett a jelzálog-hitelintézet akkor nyújthat refinanszírozási jelzáloghitelt hitelintézetnek, ha
a) a jelzálog-hitelintézetnek a  refinanszírozási jelzáloghitelből eredő tőkekövetelése a  hitelintézettel szemben 
a  refinanszírozási jelzáloghitel futamideje alatt nem haladja meg a  követelésen alapított jelzálogjoggal biztosított 
jelzáloghitelből és a kapcsolódó kölcsönrészből (a továbbiakban az ingatlan jelzálogjoggal biztosított jelzáloghitel 
és a kapcsolódó kölcsönrész együtt: eredeti jelzáloghitel) még fennálló követelés mértékét,
b) az eredeti jelzáloghitelből eredő követelés az azt elzálogosító hitelintézet által dokumentált eljárás alapján nem 
minősül a  nem teljesítő kitettségre és az  átsrtukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
jogszabály szerinti nem teljesítő kitettségnek vagy átstrukturált követelésnek, és
c) az (5a) bekezdés b)–c) és e)–f ) pontjaiban foglalt feltételek maradéktalanul teljesülnek.
(5c) A jelzálog-hitelintézet által nyújtott refinanszírozási jelzáloghitel folyósításának feltétele, hogy az (5b) bekezdés 
szerinti feltételeknek megfelelő, hitelintézet által nyújtott eredeti jelzáloghitelekből eredő követeléseken 
– a refinanszírozási jelzáloghitel biztosítékaként – a jelzálog-hitelintézet javára a jelzálogjog érvényesen létrejöjjön.”

 (2) A Jht. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  visszavásárló, illetve a  különvált zálogjog fedezetével nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő 
hitelintézet a  jelzálog-hitelintézettel megkötött visszavásárlási- vagy kölcsönszerződésből, vagy szerződésekből 
eredő bármely fizetési kötelezettségét annak esedékessé válásától számított tizenöt napon belül nem egyenlítette 
ki, az ezt követő nappal, továbbá, ha a Felügyelet a hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti 
kérelem bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi visszavásárlási szerződéssel érintett, önálló 
zálogjoggal biztosított jelzáloghitel és kapcsolódó kölcsönrész, továbbá valamennyi különvált zálogjog fedezetével 
nyújtott eredeti jelzáloghitel a  (3)  bekezdés szerinti jogkövetkezménnyel a  jelzálog-hitelintézetet illeti meg, 
amely –  törvényi engedményesként – e  tényről maga is jogosult a  kötelezettet az  engedményezőnek a  Polgári 
Törvénykönyv szerinti értesítési kötelezettsége hatályával tájékoztatni. Ebben az  esetben a  jelzálog-hitelintézet 
az  elszámolás során csak a  visszavásárlási vételárnak azt a  részét köteles a  hitelintézetnek kiadni, amellyel 
az – a visszavásárlási vételár eddig törlesztett és a jelzáloghitelintézetet megillető jelzáloghitel, illetve az abból még 
fennálló, a hitelintézet könyvvizsgálója által jóváhagyott, elszámolt értékvesztéssel csökkentett követelés együttes 
összegét figyelembe véve – többet teljesített. A  törvényi engedményezés alapján átszállt eredeti jelzáloghitelek 
esetében a  jelzálog-hitelintézet kiadja a  hitelintézetnek az  eredeti jelzáloghitel alapján fennálló, a  hitelintézet 
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által elszámolt értékvesztéssel korrigált és könyvvizsgáló által jóváhagyott, összesített tőkekövetelés azon részét, 
amellyel az  eredeti jelzáloghitelek alapján fennálló összesített tőkekövetelés a  refinanszírozási jelzáloghitelek 
alapján fennálló tőkekövetelés összegét meghaladja.”

 (3) A Jht. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  jelzáloghitel követelésen alapított jelzálogjog fedezetével nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelt felvevő 
hitelintézet a  jelzálog-hitelintézettel megkötött kölcsönszerződésből vagy szerződésekből eredő bármely 
fizetési kötelezettségét annak esedékessé válásától számított tizenöt napon belül nem egyenlítette ki, az  ezt 
követő nappal, továbbá, ha a  Felügyelet a  hitelintézet felszámolását kezdeményezte, a  felszámolás iránti kérelem 
bírósághoz történő benyújtásának napjával valamennyi, a  jelzálog-hitelintézet javára elzálogosított jelzáloghitel 
követelés tekintetében a  kielégítési jog megnyílik és a  jelzálog-hitelintézet e  tényről jogosult egyoldalúan 
a  zálogkötelezetteket értesíteni és a  követelés teljesítését a  maga javára követelni. Az  elzálogosított követelést 
biztosító, ingatlanon alapított jelzálogjog tekintetében a  jelzálog-hitelintézetet törvény alapján megillető 
alzálogjog tekintetében a  jelzálog-hitelintézet – amennyiben e  jelzálogjogot alapító szerződés szerinti kielégítési 
jog megnyílik  – jogosult a  zálogjogosult jogait gyakorolni mindaddig ameddig a  refinanszírozási jelzáloghitelből 
követelése áll fenn.”

8. §  A Jht. 5. § (1) bekezdésében a „különvált jelzálogjog” szövegrész helyébe a „különvált vagy jelzáloghitel-követelésen 
alapított jelzálogjog” szöveg lép.

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

9. § (1) A  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 44.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Állampapír vagy az  Európai Unió tagállama által garantált értékpapír, vagy az  Európai Unió tagállamának 
központi bankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve 
szabályozott piacra történő bevezetése esetén – ha a  forgalomba hozatalra, illetve a  szabályozott piacra történő 
bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a 2. számú mellékletben meghatározott tartalmú ismertetőt és 
nyilvános ajánlattételt kell közzétenni.”

 (2) A Tpt. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az Európai Unió tagállamának központi bankja 
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott piacra 
történő bevezetése esetében.”

10. §  A Tpt. „Központi értéktárra és központi szerződő félre vonatkozó közös rendelkezések” alcíme a következő 348. §-sal 
egészül ki:
„348.  § A központi szerződő fél közgyűlése legalább kétharmados szótöbbséggel határozhat arról, vagy 
módosíthatja az  alapszabályt úgy, hogy az  alaptőke felemeléséről határozó közgyűlést annak napját megelőzően 
legalább tíz nappal össze lehessen hívni az (EU) 2021/23 rendelet 18. cikke szerinti intézkedés elrendelésének vagy 
a 22. cikke szerinti szanálási feltételek teljesülésének elkerülése érdekében.”

11. §  A Tpt. 223. § (7) bekezdésében az „elnököt választ” szövegrész helyébe az „elnököt és legalább egy alelnököt választ” 
szöveg lép.

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

12. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Pénzügyi eszköz – ideértve annak megosztott főkönyvi technológia útján kibocsátott formáját is –
a) az átruházható értékpapír,
b) a pénzpiaci eszköz,
c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír,
d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más 
származtatott eszközhöz, pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős 
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ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, 
amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
e) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
f ) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 
ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben 
kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell 
szállítani),
g) az f ) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, 
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai 
leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak 
megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál,
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
k) egyéb, az a)–j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, amely rendelkezik a  többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve 
azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,
l) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből 
áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.”

13. §  A Bszt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  44.  § (1b) és (3)–(5)  bekezdésében, valamint a  67.  §-ban, 69.  §-ban és 69/A.  §-ban megállapított 
követelmények nem alkalmazandók a  szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a  szakmai 
ügyfél elektronikus formátumban vagy papíron arról tájékoztatja a befektetési vállalkozást, hogy élni kíván a 44. § 
(1b) és (3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban, 69. §-ban és 69/A. §-ban biztosított jogokkal.”

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A.  § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó jogosult
a) a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel 
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a  pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és 
költségtől mentesen igénybe venni, és
b) a forintban vezetett fizetési számla pozitív egyenlege terhére legalább az  adott naptári hónapban első  két 
alkalommal a  Hpt. 6.  § (4)  bekezdés e)  pontja szerinti cash-back szolgáltatást Magyarországon nyújtó 
kedvezményezettől a  fizetési művelet részeként készpénz átvételére azzal, hogy a  készpénzátvétel együttes 
összegének negyvenezer forintot meg nem haladó részéig a  pénzforgalmi szolgáltató díjat, költséget 
nem számíthat fel.
(2) Ha a  fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, 
illetve a  cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a  százötvenezer 
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forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer 
forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

15. §  A Pft. VII. fejezete a következő 36/E. §-sal egészül ki:
„36/E. § A fogyasztó díjtól és költségtől mentesen jogosult benyújtani a fizetési számlája terhére a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke által – a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján – kiadott rendeletben meghatározott egységes adatbeviteli megoldás útján 
vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízást.”

16. §  A Pft.
a) 36/A. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontja”,
b) 36/A. § (4) bekezdésében a „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételt, valamint cash-back 

szolgáltatás díj és költségmentes igénybevételét”,
c) 36/A.  § (5)  bekezdés a)  pontjában és (7)  bekezdésében a  „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe 

a „készpénzfelvételt, illetve cash-back szolgáltatást”,
d) 36/A.  § (8)  bekezdésében a „készpénzfelvételre” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételre, illetve cash-back 

szolgáltatásra”
szöveg lép.

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

17. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) a következő 8/B. §-sal 
egészül ki:
„8/B.  § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, mindaddig, amíg az  államadósság a  bruttó hazai termék felét 
meghaladja, Magyarország nem támogatja az  Európai Unió saját forrás felső korlátainak rendkívüli és átmeneti 
megemelését, ha annak célja az  Európai Unió nevében történő tőkepiaci hitelfelvételhez szükséges fedezet vagy 
garancia biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében az Áht. 95. §-a nem alkalmazható.”

18. §  A Gst. 14. alcíme a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E törvénynek a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
megállapított 8/B.  §-t nem kell alkalmazni a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXIX. törvény hatálybalépését megelőzően a  magyar állam nevében vállalt, vagy a  magyar államot bármilyen 
módon érintő kötelezettségei tekintetében.”

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

19. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 40.  §-a a  következő 
(40) bekezdéssel egészül ki:
„(40) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés h) és l)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  megosztott főkönyvi 
technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint a 600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, 
továbbá a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását.”

20. §  Az MNBtv. 135. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  MNB a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet 
szerint a  pénzforgalmi szolgáltató adatszolgáltatásán alapuló adatokat a  turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatát ellátó szerv erre irányuló megkeresése alapján – az  érintettekkel kapcsolatba nem hozható módon – 
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatát ellátó szerv részére átadja.”
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ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, 
amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
e) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
f ) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 
ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben 
kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell 
szállítani),
g) az f ) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, 
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai 
leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak 
megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál,
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
k) egyéb, az a)–j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, amely rendelkezik a  többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve 
azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,
l) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből 
áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.”

13. §  A Bszt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  44.  § (1b) és (3)–(5)  bekezdésében, valamint a  67.  §-ban, 69.  §-ban és 69/A.  §-ban megállapított 
követelmények nem alkalmazandók a  szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a  szakmai 
ügyfél elektronikus formátumban vagy papíron arról tájékoztatja a befektetési vállalkozást, hogy élni kíván a 44. § 
(1b) és (3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban, 69. §-ban és 69/A. §-ban biztosított jogokkal.”

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A.  § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó jogosult
a) a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel 
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a  pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és 
költségtől mentesen igénybe venni, és
b) a forintban vezetett fizetési számla pozitív egyenlege terhére legalább az  adott naptári hónapban első  két 
alkalommal a  Hpt. 6.  § (4)  bekezdés e)  pontja szerinti cash-back szolgáltatást Magyarországon nyújtó 
kedvezményezettől a  fizetési művelet részeként készpénz átvételére azzal, hogy a  készpénzátvétel együttes 
összegének negyvenezer forintot meg nem haladó részéig a  pénzforgalmi szolgáltató díjat, költséget 
nem számíthat fel.
(2) Ha a  fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, 
illetve a  cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a  százötvenezer 

8 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 



9276 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 

forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer 
forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

15. §  A Pft. VII. fejezete a következő 36/E. §-sal egészül ki:
„36/E. § A fogyasztó díjtól és költségtől mentesen jogosult benyújtani a fizetési számlája terhére a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke által – a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján – kiadott rendeletben meghatározott egységes adatbeviteli megoldás útján 
vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízást.”

16. §  A Pft.
a) 36/A. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontja”,
b) 36/A. § (4) bekezdésében a „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételt, valamint cash-back 

szolgáltatás díj és költségmentes igénybevételét”,
c) 36/A.  § (5)  bekezdés a)  pontjában és (7)  bekezdésében a  „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe 

a „készpénzfelvételt, illetve cash-back szolgáltatást”,
d) 36/A.  § (8)  bekezdésében a „készpénzfelvételre” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételre, illetve cash-back 

szolgáltatásra”
szöveg lép.

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

17. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) a következő 8/B. §-sal 
egészül ki:
„8/B.  § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, mindaddig, amíg az  államadósság a  bruttó hazai termék felét 
meghaladja, Magyarország nem támogatja az  Európai Unió saját forrás felső korlátainak rendkívüli és átmeneti 
megemelését, ha annak célja az  Európai Unió nevében történő tőkepiaci hitelfelvételhez szükséges fedezet vagy 
garancia biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében az Áht. 95. §-a nem alkalmazható.”

18. §  A Gst. 14. alcíme a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E törvénynek a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
megállapított 8/B.  §-t nem kell alkalmazni a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXIX. törvény hatálybalépését megelőzően a  magyar állam nevében vállalt, vagy a  magyar államot bármilyen 
módon érintő kötelezettségei tekintetében.”

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

19. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 40.  §-a a  következő 
(40) bekezdéssel egészül ki:
„(40) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés h) és l)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  megosztott főkönyvi 
technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint a 600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, 
továbbá a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását.”

20. §  Az MNBtv. 135. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  MNB a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet 
szerint a  pénzforgalmi szolgáltató adatszolgáltatásán alapuló adatokat a  turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatát ellátó szerv erre irányuló megkeresése alapján – az  érintettekkel kapcsolatba nem hozható módon – 
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatát ellátó szerv részére átadja.”
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forintot, illetve negyvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételnek a százötvenezer 
forintot, illetve a készpénzátvétel negyvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.”

15. §  A Pft. VII. fejezete a következő 36/E. §-sal egészül ki:
„36/E. § A fogyasztó díjtól és költségtől mentesen jogosult benyújtani a fizetési számlája terhére a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke által – a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott felhatalmazás alapján – kiadott rendeletben meghatározott egységes adatbeviteli megoldás útján 
vagy fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízást.”

16. §  A Pft.
a) 36/A. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontja”,
b) 36/A. § (4) bekezdésében a „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételt, valamint cash-back 

szolgáltatás díj és költségmentes igénybevételét”,
c) 36/A.  § (5)  bekezdés a)  pontjában és (7)  bekezdésében a  „készpénzfelvételt” szövegrész helyébe 

a „készpénzfelvételt, illetve cash-back szolgáltatást”,
d) 36/A.  § (8)  bekezdésében a „készpénzfelvételre” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételre, illetve cash-back 

szolgáltatásra”
szöveg lép.

7. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

17. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) a következő 8/B. §-sal 
egészül ki:
„8/B.  § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, mindaddig, amíg az  államadósság a  bruttó hazai termék felét 
meghaladja, Magyarország nem támogatja az  Európai Unió saját forrás felső korlátainak rendkívüli és átmeneti 
megemelését, ha annak célja az  Európai Unió nevében történő tőkepiaci hitelfelvételhez szükséges fedezet vagy 
garancia biztosítása.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében az Áht. 95. §-a nem alkalmazható.”

18. §  A Gst. 14. alcíme a következő 52. §-sal egészül ki:
„52.  § E törvénynek a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel 
megállapított 8/B.  §-t nem kell alkalmazni a  pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXIX. törvény hatálybalépését megelőzően a  magyar állam nevében vállalt, vagy a  magyar államot bármilyen 
módon érintő kötelezettségei tekintetében.”

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

19. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 40.  §-a a  következő 
(40) bekezdéssel egészül ki:
„(40) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés h) és l)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  megosztott főkönyvi 
technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint a 600/2014/EU és a 909/2014/EU rendelet, 
továbbá a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i (EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását.”

20. §  Az MNBtv. 135. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  MNB a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet 
szerint a  pénzforgalmi szolgáltató adatszolgáltatásán alapuló adatokat a  turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatát ellátó szerv erre irányuló megkeresése alapján – az  érintettekkel kapcsolatba nem hozható módon – 
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21. §  Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„2.2. a  harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe részére kiadott 
tevékenységi engedélyről, a  tevékenységi engedélyben bekövetkezett valamennyi változásról, a  fióktelep összes 
eszközéről és kötelezettségéről a  rendszeres beszámolóknak megfelelően, valamint annak a  harmadik országbeli 
csoportnak a megnevezéséről, amelyhez a fióktelep tartozik,”

22. §  Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„24. (40) bekezdése a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 
a  600/2014/EU és a  909/2014/EU rendelet, továbbá a  2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i 
(EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

23. §  Hatályát veszti az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.15. alpontja.

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

24. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 57.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Pénzügyi intézmény, vegyes pénzügyi holding társaság és vegyes tevékenységű holding társaság felszámolása 
esetén
a) ha egy instrumentumot csak részben ismernek el szavatoló tőke elemként, akkor a teljes instrumentum szavatoló 
tőkéből származó követelésnek tekintendő,
b) szavatoló tőke instrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság instrumentumokat az  575/2013/EU 
rendeletben meghatározott járulékos tőkeelemből eredő tartozást megelőzően és a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően szükséges kielégíteni,
c) az 575/2013/EU rendeletben meghatározott kiegészítő alapvető tőkeelemből eredő tartozást az  elsődleges 
alapvető tőkeelemből eredő tartozást megelőzően, valamint a  járulékos tőkeelemből eredő tartozást követően 
szükséges kielégíteni.
(2a) Az (1) bekezdéstől eltérően a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjába sorolódnak a hitelintézet legalább 
többségi befolyással rendelkező, természetes személynek nem minősülő tagjainak a  hitelintézettel szemben 
fennálló, az OBA által biztosított, kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelések.”

25. §  A Hpt. 228. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  hitelintézet a  213.  § (3)  bekezdésében meghatározott feltétel teljesülését a  Magyar Államkincstár által 
a  tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig honlapján közzétett adatbázisból minden évben ellenőrzi. 
A  hitelintézet a  betétállományában nyilvántartja azokat a  betéteket, amelyek a  213.  § (3)  bekezdésben 
meghatározott feltételnek megfelelően az OBA által biztosítottak.”

26. §  A Hpt. 234. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  díjfizetési alap meghatározásánál nem kell figyelembe venni százezer eurónál nagyobb összegben azokat 
a betéteket, amelyekre a 214/A. § alapján magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik.”

27. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/H. §-sal egészül ki:
„304/H.  § A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel megállapított 
228.  § (9)  bekezdést 2024. január 1-től kell alkalmazni azzal, hogy 2023. december 31-ig a  228.  § (9)  bekezdés 
2022. december 31-én hatályos rendelkezései alkalmazandóak.”

28. §  A Hpt. 223. § (5) bekezdésében az „alelnököt” szövegrész helyébe a „legalább egy alelnököt” szöveg lép.
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ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, 
amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
e) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
f ) az áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 
ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben 
kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell 
szállítani),
g) az f ) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, 
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai 
leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak 
megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál,
h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet,
i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás,
j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
k) egyéb, az a)–j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, amely rendelkezik a  többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve 
azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,
l) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből 
áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.”

13. §  A Bszt. 41/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  44.  § (1b) és (3)–(5)  bekezdésében, valamint a  67.  §-ban, 69.  §-ban és 69/A.  §-ban megállapított 
követelmények nem alkalmazandók a  szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a  szakmai 
ügyfél elektronikus formátumban vagy papíron arról tájékoztatja a befektetési vállalkozást, hogy élni kíván a 44. § 
(1b) és (3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban, 69. §-ban és 69/A. §-ban biztosított jogokkal.”

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 36/A.  § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó jogosult
a) a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel 
együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a  pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és 
költségtől mentesen igénybe venni, és
b) a forintban vezetett fizetési számla pozitív egyenlege terhére legalább az  adott naptári hónapban első  két 
alkalommal a  Hpt. 6.  § (4)  bekezdés e)  pontja szerinti cash-back szolgáltatást Magyarországon nyújtó 
kedvezményezettől a  fizetési művelet részeként készpénz átvételére azzal, hogy a  készpénzátvétel együttes 
összegének negyvenezer forintot meg nem haladó részéig a  pénzforgalmi szolgáltató díjat, költséget 
nem számíthat fel.
(2) Ha a  fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített, Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel, 
illetve a  cash-back szolgáltatás igénybevételével történő készpénzátvétel összege együttesen a  százötvenezer 
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10. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 143.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig
a) az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, kizárólag az  érintett biztosítási 
szerződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló 
okirat számáról, az általános szerződési feltételekről, a szerződés díjegyenlegéről, az esedékes díjtartozás összegéről, 
valamint a  szerződés évfordulójáról az  elhunyt szerződő közeli hozzátartozója, illetve a  vagyontárgy birtokosa 
részére,
b) azon hitelfedezeti életbiztosítási szerződéshez, továbbá azon biztosítási szerződéshez kapcsolódóan, ahol 
a  szolgáltatás jogosultja a  hitelintézet és a  szerződés biztosítottja az  elhunyt személy, kizárólag a  szolgáltatási 
igény biztosítóhoz történő bejelentése és a  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok biztosító részére történő 
megküldése érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló okirat számáról, valamint 
az általános szerződési feltételekről az elhunyt biztosított közeli hozzátartozója részére
– annak írásbeli kérelmére – adatot szolgáltathat, feltéve, hogy e minőségét a kérelmező okirattal igazolja.”

 (2) A Bit. 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő – (5) bekezdés szerinti – adatszolgáltatás 
nem jelenti a  biztosítási titok sérelmét. A  biztosító a  kérelmező személyes adatait az  adatszolgáltatást követően 
öt évig, illetve – ha a  142.  § (3)  bekezdése szerinti időtartam ezt meghaladja – a  142.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartamig kezeli.”

11. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

30. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 132. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Alap irányító testülete az igazgatótanács, amely az Alappal kapcsolatos döntéseknél a következő összetételben jár el:)
„d) a hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy.”

 (2) A Szantv. 132. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy az  igazgatótanács ülésén kizárólag 
az (5) bekezdés f ) pontja szerinti napirendi pont megtárgyalásakor vehet részt.”

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

31. §  Az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 104/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Kormány rendeletében kijelölt rendvédelmi informatikai központi szolgáltató 
a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szervek részére közszolgáltatásként 
nyújtja a  rendvédelmi informatikai közszolgáltatások nyújtásáról szóló kormányrendelet szerinti 
közszolgáltatásokat, ha a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője 
ezek igénybevételét a rendészetért felelős miniszternél kezdeményezi.
(4) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  (3)  bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételének, a  központi szolgáltató 
által nyújtott közszolgáltatás ellátásának a  fedezetéül szolgáló forrást – a  rendészetért felelős miniszter és a  nem 
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője egyeztetésének eredményétől 
függően –
a) közvetlenül vagy a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv 
költségvetéséből történő átadással a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében, 
vagy
b) a központi szolgáltatóval történő közvetlen szerződéskötés esetén a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó közfeladatot ellátó szervnek kell biztosítani.
(5) Ha a  Kormány nem jelöl ki rendvédelmi informatikai központi szolgáltatót, a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt 
feladatokat a Kormány az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint biztosítja.”
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21. §  Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„2.2. a  harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe részére kiadott 
tevékenységi engedélyről, a  tevékenységi engedélyben bekövetkezett valamennyi változásról, a  fióktelep összes 
eszközéről és kötelezettségéről a  rendszeres beszámolóknak megfelelően, valamint annak a  harmadik országbeli 
csoportnak a megnevezéséről, amelyhez a fióktelep tartozik,”

22. §  Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„24. (40) bekezdése a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 
a  600/2014/EU és a  909/2014/EU rendelet, továbbá a  2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i 
(EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

23. §  Hatályát veszti az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.15. alpontja.

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

24. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 57.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Pénzügyi intézmény, vegyes pénzügyi holding társaság és vegyes tevékenységű holding társaság felszámolása 
esetén
a) ha egy instrumentumot csak részben ismernek el szavatoló tőke elemként, akkor a teljes instrumentum szavatoló 
tőkéből származó követelésnek tekintendő,
b) szavatoló tőke instrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság instrumentumokat az  575/2013/EU 
rendeletben meghatározott járulékos tőkeelemből eredő tartozást megelőzően és a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően szükséges kielégíteni,
c) az 575/2013/EU rendeletben meghatározott kiegészítő alapvető tőkeelemből eredő tartozást az  elsődleges 
alapvető tőkeelemből eredő tartozást megelőzően, valamint a  járulékos tőkeelemből eredő tartozást követően 
szükséges kielégíteni.
(2a) Az (1) bekezdéstől eltérően a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjába sorolódnak a hitelintézet legalább 
többségi befolyással rendelkező, természetes személynek nem minősülő tagjainak a  hitelintézettel szemben 
fennálló, az OBA által biztosított, kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelések.”

25. §  A Hpt. 228. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  hitelintézet a  213.  § (3)  bekezdésében meghatározott feltétel teljesülését a  Magyar Államkincstár által 
a  tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig honlapján közzétett adatbázisból minden évben ellenőrzi. 
A  hitelintézet a  betétállományában nyilvántartja azokat a  betéteket, amelyek a  213.  § (3)  bekezdésben 
meghatározott feltételnek megfelelően az OBA által biztosítottak.”

26. §  A Hpt. 234. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  díjfizetési alap meghatározásánál nem kell figyelembe venni százezer eurónál nagyobb összegben azokat 
a betéteket, amelyekre a 214/A. § alapján magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik.”

27. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/H. §-sal egészül ki:
„304/H.  § A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel megállapított 
228.  § (9)  bekezdést 2024. január 1-től kell alkalmazni azzal, hogy 2023. december 31-ig a  228.  § (9)  bekezdés 
2022. december 31-én hatályos rendelkezései alkalmazandóak.”

28. §  A Hpt. 223. § (5) bekezdésében az „alelnököt” szövegrész helyébe a „legalább egy alelnököt” szöveg lép.

10 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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10. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 143.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig
a) az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, kizárólag az  érintett biztosítási 
szerződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló 
okirat számáról, az általános szerződési feltételekről, a szerződés díjegyenlegéről, az esedékes díjtartozás összegéről, 
valamint a  szerződés évfordulójáról az  elhunyt szerződő közeli hozzátartozója, illetve a  vagyontárgy birtokosa 
részére,
b) azon hitelfedezeti életbiztosítási szerződéshez, továbbá azon biztosítási szerződéshez kapcsolódóan, ahol 
a  szolgáltatás jogosultja a  hitelintézet és a  szerződés biztosítottja az  elhunyt személy, kizárólag a  szolgáltatási 
igény biztosítóhoz történő bejelentése és a  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok biztosító részére történő 
megküldése érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló okirat számáról, valamint 
az általános szerződési feltételekről az elhunyt biztosított közeli hozzátartozója részére
– annak írásbeli kérelmére – adatot szolgáltathat, feltéve, hogy e minőségét a kérelmező okirattal igazolja.”

 (2) A Bit. 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő – (5) bekezdés szerinti – adatszolgáltatás 
nem jelenti a  biztosítási titok sérelmét. A  biztosító a  kérelmező személyes adatait az  adatszolgáltatást követően 
öt évig, illetve – ha a  142.  § (3)  bekezdése szerinti időtartam ezt meghaladja – a  142.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartamig kezeli.”

11. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

30. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 132. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Alap irányító testülete az igazgatótanács, amely az Alappal kapcsolatos döntéseknél a következő összetételben jár el:)
„d) a hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy.”

 (2) A Szantv. 132. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy az  igazgatótanács ülésén kizárólag 
az (5) bekezdés f ) pontja szerinti napirendi pont megtárgyalásakor vehet részt.”

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

31. §  Az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 104/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Kormány rendeletében kijelölt rendvédelmi informatikai központi szolgáltató 
a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szervek részére közszolgáltatásként 
nyújtja a  rendvédelmi informatikai közszolgáltatások nyújtásáról szóló kormányrendelet szerinti 
közszolgáltatásokat, ha a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője 
ezek igénybevételét a rendészetért felelős miniszternél kezdeményezi.
(4) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  (3)  bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételének, a  központi szolgáltató 
által nyújtott közszolgáltatás ellátásának a  fedezetéül szolgáló forrást – a  rendészetért felelős miniszter és a  nem 
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője egyeztetésének eredményétől 
függően –
a) közvetlenül vagy a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv 
költségvetéséből történő átadással a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében, 
vagy
b) a központi szolgáltatóval történő közvetlen szerződéskötés esetén a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó közfeladatot ellátó szervnek kell biztosítani.
(5) Ha a  Kormány nem jelöl ki rendvédelmi informatikai központi szolgáltatót, a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt 
feladatokat a Kormány az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint biztosítja.”
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10. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

29. § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 143.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) A biztosító a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig
a) az elhunyt szerződő által kötött vagyonbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan, kizárólag az  érintett biztosítási 
szerződés díjfizetéssel történő fenntartása érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló 
okirat számáról, az általános szerződési feltételekről, a szerződés díjegyenlegéről, az esedékes díjtartozás összegéről, 
valamint a  szerződés évfordulójáról az  elhunyt szerződő közeli hozzátartozója, illetve a  vagyontárgy birtokosa 
részére,
b) azon hitelfedezeti életbiztosítási szerződéshez, továbbá azon biztosítási szerződéshez kapcsolódóan, ahol 
a  szolgáltatás jogosultja a  hitelintézet és a  szerződés biztosítottja az  elhunyt személy, kizárólag a  szolgáltatási 
igény biztosítóhoz történő bejelentése és a  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok biztosító részére történő 
megküldése érdekében a  biztosítási szerződés fennállásáról, a  biztosítást igazoló okirat számáról, valamint 
az általános szerződési feltételekről az elhunyt biztosított közeli hozzátartozója részére
– annak írásbeli kérelmére – adatot szolgáltathat, feltéve, hogy e minőségét a kérelmező okirattal igazolja.”

 (2) A Bit. 143. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közeli hozzátartozó, illetve a vagyontárgy birtokosa részére történő – (5) bekezdés szerinti – adatszolgáltatás 
nem jelenti a  biztosítási titok sérelmét. A  biztosító a  kérelmező személyes adatait az  adatszolgáltatást követően 
öt évig, illetve – ha a  142.  § (3)  bekezdése szerinti időtartam ezt meghaladja – a  142.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartamig kezeli.”

11. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

30. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 132. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az Alap irányító testülete az igazgatótanács, amely az Alappal kapcsolatos döntéseknél a következő összetételben jár el:)
„d) a hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy.”

 (2) A Szantv. 132. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  hitelintézetek érdekképviseleti szervezete által kijelölt személy az  igazgatótanács ülésén kizárólag 
az (5) bekezdés f ) pontja szerinti napirendi pont megtárgyalásakor vehet részt.”

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

31. §  Az elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 104/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  Kormány rendeletében kijelölt rendvédelmi informatikai központi szolgáltató 
a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szervek részére közszolgáltatásként 
nyújtja a  rendvédelmi informatikai közszolgáltatások nyújtásáról szóló kormányrendelet szerinti 
közszolgáltatásokat, ha a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője 
ezek igénybevételét a rendészetért felelős miniszternél kezdeményezi.
(4) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  (3)  bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételének, a  központi szolgáltató 
által nyújtott közszolgáltatás ellátásának a  fedezetéül szolgáló forrást – a  rendészetért felelős miniszter és a  nem 
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv vezetője egyeztetésének eredményétől 
függően –
a) közvetlenül vagy a  nem a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó közfeladatot ellátó szerv 
költségvetéséből történő átadással a  rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében, 
vagy
b) a központi szolgáltatóval történő közvetlen szerződéskötés esetén a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó közfeladatot ellátó szervnek kell biztosítani.
(5) Ha a  Kormány nem jelöl ki rendvédelmi informatikai központi szolgáltatót, a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt 
feladatokat a Kormány az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint biztosítja.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 210. szám 9279

32. § (1) Az E-ügyintézési tv. 105. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„v) a rendvédelmi informatikai közszolgáltatások körét és a rendvédelmi informatikai közszolgáltatások nyújtásának 
részletes szabályait.”

 (2) Az E-ügyintézési tv. 105. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„j) a rendvédelmi informatikai központi szolgáltatót.”

13. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 12. §, a 19. § és a 22. § 2023. március 23-án lép hatályba.
 (3) A 14. § és a 16. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

34. §  Ez a  törvény a  megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 
a  600/2014/EU és a  909/2014/EU rendelet, továbbá a  2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i 
(EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi LXX. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról*

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szervezett villamosenergia-piacon
a) a felhasználó, valamint az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekintetében az elosztó 
vételre irányuló,
b) a termelő, valamint a 32. § (3) bekezdésében foglaltak esetén az elosztó eladásra irányuló, és
c) a villamosenergia-kereskedő, az  aggregátor, az  energiaközösség, a  rendszerszintű szolgáltatások és az  átvételi 
kötelezettség alá eső villamos energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatkozásában, a 13. § (6) bekezdés 
b)  pontja szerinti villamos energia vonatkozásában, a  szűkületkezelési eljárásokban történő együttműködés 
keretében, valamint az  átviteli hálózati veszteség pótlásához kapcsolódóan az  átviteli rendszerirányító, vagy 
a szervezett villamosenergia-piac által működtetett napon belüli piacon a termelő vételre és eladásra irányuló
ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a  szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban előírt feltételeknek, 
továbbá a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a  kereskedésben történő részvételre, az  ügyletek 
elszámolására pedig szükség esetén az elszámolást végző szervezettel szerződést kötött.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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21. §  Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Bankhatóságot)
„2.2. a  harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe részére kiadott 
tevékenységi engedélyről, a  tevékenységi engedélyben bekövetkezett valamennyi változásról, a  fióktelep összes 
eszközéről és kötelezettségéről a  rendszeres beszámolóknak megfelelően, valamint annak a  harmadik országbeli 
csoportnak a megnevezéséről, amelyhez a fióktelep tartozik,”

22. §  Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő 24. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„24. (40) bekezdése a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről, valamint 
a  600/2014/EU és a  909/2014/EU rendelet, továbbá a  2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2022. május 30-i 
(EU) 2022/858 parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

23. §  Hatályát veszti az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pont 2.15. alpontja.

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

24. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 57.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Pénzügyi intézmény, vegyes pénzügyi holding társaság és vegyes tevékenységű holding társaság felszámolása 
esetén
a) ha egy instrumentumot csak részben ismernek el szavatoló tőke elemként, akkor a teljes instrumentum szavatoló 
tőkéből származó követelésnek tekintendő,
b) szavatoló tőke instrumentumnak nem minősülő alárendelt adósság instrumentumokat az  575/2013/EU 
rendeletben meghatározott járulékos tőkeelemből eredő tartozást megelőzően és a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően szükséges kielégíteni,
c) az 575/2013/EU rendeletben meghatározott kiegészítő alapvető tőkeelemből eredő tartozást az  elsődleges 
alapvető tőkeelemből eredő tartozást megelőzően, valamint a  járulékos tőkeelemből eredő tartozást követően 
szükséges kielégíteni.
(2a) Az (1) bekezdéstől eltérően a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjába sorolódnak a hitelintézet legalább 
többségi befolyással rendelkező, természetes személynek nem minősülő tagjainak a  hitelintézettel szemben 
fennálló, az OBA által biztosított, kártalanítási kötelezettséget meghaladó betételhelyezésből eredő követelések.”

25. §  A Hpt. 228. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  hitelintézet a  213.  § (3)  bekezdésében meghatározott feltétel teljesülését a  Magyar Államkincstár által 
a  tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig honlapján közzétett adatbázisból minden évben ellenőrzi. 
A  hitelintézet a  betétállományában nyilvántartja azokat a  betéteket, amelyek a  213.  § (3)  bekezdésben 
meghatározott feltételnek megfelelően az OBA által biztosítottak.”

26. §  A Hpt. 234. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  díjfizetési alap meghatározásánál nem kell figyelembe venni százezer eurónál nagyobb összegben azokat 
a betéteket, amelyekre a 214/A. § alapján magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik.”

27. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/H. §-sal egészül ki:
„304/H.  § A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIX. törvénnyel megállapított 
228.  § (9)  bekezdést 2024. január 1-től kell alkalmazni azzal, hogy 2023. december 31-ig a  228.  § (9)  bekezdés 
2022. december 31-én hatályos rendelkezései alkalmazandóak.”

28. §  A Hpt. 223. § (5) bekezdésében az „alelnököt” szövegrész helyébe a „legalább egy alelnököt” szöveg lép.

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 11
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2022. évi LXXII. törvény
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján az  államháztartás 2021. évi vitelére vonatkozó költségvetési 
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az  Országgyűlés a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) végrehajtását – a  4–7.  §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – 
a központi alrendszer tekintetében
a) 29 875 862,7 millió forint kiadással,
b) 25 101 923,8 millió forint bevétellel, és
c) 4 773 938,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 23 141 388,8 millió forint kiadással,
b) 22 779 246,6 millió forint bevétellel, és
c) 362 142,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 4 487 038,5 millió forint kiadással,
b) 766 079,6 millió forint bevétellel, és
c) 3 720 958,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 247 435,4 millió forint kiadással,
b) 1 556 597,6 millió forint bevétellel, és
c) 690 837,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

2. §  A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2021. december 31-én 
fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított 
államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 351,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 125,6 milliárd forint.

 (2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2021. december 31-én 76,8% volt.
 (3) 2020. december 31-én számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 38 388,7 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 48 411,5 milliárd forint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (2)  bekezdés szerinti mértéke a  2020. év végi 
79,3%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése 
követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének megfelelően a  központi költségvetés deviza- és 
forintadósság-állományából 2021-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 4 537 130,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 917 959,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 144 857,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek, és
d) 4 784,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  1.  §-ban megállapított hiány finanszírozására a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2021-ben
a) 4 716 758,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 182 960,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,
c) 150 914,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől, és
d) 50 990,0 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.

6. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2021-ben a  4.  §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására 
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 3 344 351,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 256 684,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek, és
c) 1 003 696,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

7. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter – a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – a  Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 489 000,0 millió forint 
összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre és 1 253 905,6 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek 
állományát.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az  Országgyűlés a  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott 
13 089,9 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezésből eredő tartozását az  e  törvény 
hatálybalépésének napján elengedi.

 (2) Az  Országgyűlés a  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap 
cím 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott összegből 405 246,4 millió forint Kincstári Egységes 
Számlával szembeni megelőlegezéséből eredő tartozást az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 
1. Egészségbiztosítási Alap cím
a) 2021. évi működési költségvetési maradványa 565,4 millió forint, amelyből a  2020. évi költségvetési 

maradvány összege 146,3 millió forint, és
b) 2021. évi működési kiadásai 484,3 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
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4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezések

10. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §-a, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére 

különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 780,1 millió forint, egyszeri segélyre 612,1 millió forint,

b) a  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai alcímen belül az  adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az  1. Csecsemőgondozási díj, 
a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 176,6 millió forint, 
a  6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 137,6 millió forint, a  7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoportnál 9 288,4 millió forint, a  10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 29 568,6 millió forint, 
a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2 307,0 millió forint

felhasználása történt meg.

11. §  Az Országgyűlés megállapítja, hogy a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 2021. évi CXVI. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási 
kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a  XX. Kulturális és 
Innovációs Minisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott 
ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2022. december 31-éig
a) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére 

a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 
0,6 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére 
a  pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az  előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 
0,3 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) a  XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek 
a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 76,2 millió forintot térítsen meg 
a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a  XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére 
a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az  előző 
évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az  10032000-01457216-00000000 
„TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti 
ellátások jogcímén 28,3 millió forintot térítsen meg a  Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 
„Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f ) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár 
alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az  előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 
6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 119,2 millió forintot 
az  LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1.  Egészségbiztosítási Alap cím részére 
a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.

13. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus, valamint a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2021. évben nem 
történt kötelezettségvállalás.
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14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint 
a  Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az  uniós forrásokra és a  kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 29.  §-a és 30.  §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló 
kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

 (2) Az  Országgyűlés a  2021–2027-es uniós programozási időszakban az  európai strukturális és beruházási alapok, 
valamint a  belügyi alapok programjai tekintetében az  uniós forrásokra és a  kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 33.  §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási 
állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 16 372,2 millió forint összegben igényeltek 
– a  kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és 
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A  helyi önkormányzatok együttesen 12 584,9 millió forint 
összegben mondtak le év közben e  forrásokról. A  Kvtv. 2.  melléklet Kiegészítő szabályok 2.  pont c)  alpontja 
szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 392,9 millió forint összegben csökkent, 
az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 7,0 millió forinttal nőtt az előirányzat.

 (2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és 
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével megillető, 
és a  részükre a  költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 2021. december 31-én hatályos 58.  § (1)  bekezdése szerinti elszámolása 
alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3385,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1792,8 millió forint.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a  helyi önkormányzatokat 
a 2021. év után 1592,6 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

 (3) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a  feladatmutatókhoz kapcsolódó, 
a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az  őket 
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a  kormány rendeletében 
megállapított mértékű, együttesen 41,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

 (4) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatoknak együttesen – az  Áht. 2021. december 31-én 
hatályos 58. §-a alapján – 3430,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 215,9 millió forint,
b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2644,6 millió forint,
c) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 538,4 millió forint, valamint
d) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 31,2 millió forint.

 (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 
2022. április 19.

 (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1792,8 millió forint pótlólagos támogatásra 
voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

 (7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi 
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

17. §  A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
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6. Az egyházak támogatása

18. § (1) Az  egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a  Kvtv. 42.  § (5)  bekezdése alapján 
– a  2021. évi önkormányzati és az  állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi 
támogatástól való eltérés rendezéseként – a  Kvtv. 42.  § (2)  bekezdés a)  pontjára tekintettel 8 919,5 millió forint 
egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem 
állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2022 decemberében. A  Kvtv. 42.  § 
(2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 
egyszeri 89,6 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 
19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 
2022 decemberében.

 (2) Az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.  § 
(2)  bekezdése alapján az  érintett bevett egyházakat a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021.  évi XC. törvény 1.  melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 
2022. évben 409,8 millió forint támogatás illeti meg.

 (3) Az  egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a  bevett egyházakat, 
valamint a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai 
és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5.  cikk 
1.  pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a  köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel 
–  a  2021.  évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének 
rendezéseként  – összesen 55 465,2 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a  szakképzést is – kiegészítő 
támogatás illeti meg a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet, 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési 
támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2022. év decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát 
veszti.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
579,21 Országgyűlés hivatali szervei 20,2

Működési költségvetés1
22 933,7Személyi juttatások1

3 227,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 093,8Dologi kiadások3

240,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
6 454,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 281,3Beruházások6
1 001,4Felújítások7

16,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
10,7Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2 2,6

Működési költségvetés1
910,8Személyi juttatások1
142,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
315,4Dologi kiadások3

8,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

185,3Beruházások6
7,6Felújítások7

1,3Országgyűlési Őrség 3 10,4

Működési költségvetés1
3 724,8Személyi juttatások1

583,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13,5Dologi kiadások3

154,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 4

73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

20,71 043,2 4 862,014 Steindl Imre program támogatása 467,8

7 362,6611,946 145,51 -  4. cím összesen: 501,0

Közbeszerzési Hatóság 5
2 739,91 Közbeszerzési Hatóság 6,6

Működési költségvetés1
1 650,2Személyi juttatások1

269,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
622,1Dologi kiadások3

1 133,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

254,9Beruházások6
24,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

279,82 739,93 675,75. cím összesen: 6,6

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 
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967,81 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

305,52 Magyar Szocialista Párt 
510,33 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 
217,94 Lehet Más a Politika 
180,45 Kereszténydemokrata Néppárt 

207,17 Demokratikus Koalíció 
91,08 Párbeszéd Magyarországért Párt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
44,31 Momentum Mozgalom 

24,62 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 

Pártalapítványok támogatása 9
1 468,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

359,32 Táncsics Mihály Alapítvány 

702,43 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 
212,64 Ökopolisz Alapítvány 
149,75 Barankovics István Alapítvány 

27,59 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

194,511 Új Köztársaságért Alapítvány 
41,313 Savköpő Menyét Alapítvány 
74,214 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 

28,7Kampányköltségek 10
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11

97 203,41 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
346,41 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 100,8

Működési költségvetés1
1 042,1Személyi juttatások1

168,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
486,0Dologi kiadások3

84,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

146,7Beruházások6
5,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

151,7346,41 781,121. cím összesen: 100,8

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
10 164,71 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 19,7

Működési költségvetés1
5 011,6Személyi juttatások1

795,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 329,7Dologi kiadások3
2 465,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
441,3Beruházások6

45,6Felújítások7

486,910 164,79 601,823. cím összesen: 19,7

Nemzeti Választási Iroda 24
132,51 Nemzeti Választási Iroda 1,8

Működési költségvetés1
957,0Személyi juttatások1
153,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 024,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

2 819,0Beruházások6
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6,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
81,71 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 
47,22 A választási rendszerek működtetése 

2 825,0132,54 263,324. cím összesen: 1,8

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
6,61 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 4,6

Működési költségvetés1
758,7Személyi juttatások1
123,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
288,5Dologi kiadások3

49,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

74,9Beruházások6

74,96,61 219,825. cím összesen: 4,6

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 26
3 188,21 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 288,6

Működési költségvetés1
295,8Személyi juttatások1

47,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
776,7Dologi kiadások3

1,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

0,2Beruházások6

0,23 188,21 120,626. cím összesen: 288,6

Hazai működési költségvetés 170 790,5 17 218,9 -153 571,6

Hazai felhalmozási költségvetés 11 181,1 923,1 -10 258,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 181 971,6 18 142,0 -163 829,6
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

6,6Köztársasági Elnöki Hivatal 1 0,5

Működési költségvetés1
1 797,2Személyi juttatások1

179,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
649,9Dologi kiadások3
165,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
17,5Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 
241,51 Államfői Protokoll kiadásai 

Hazai működési költségvetés 3 106,1 6,6 -3 099,5

Hazai felhalmozási költségvetés 17,5 0,5 -17,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 3 123,6 7,1 -3 116,5
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

17,1Alkotmánybíróság 1 8,4

Működési költségvetés1
1 781,5Személyi juttatások1

257,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
312,1Dologi kiadások3
135,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
519,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
233,9Beruházások6
559,7Felújítások7

Hazai működési költségvetés 3 005,9 17,1 -2 988,8

Hazai felhalmozási költségvetés 793,6 8,4 -785,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 3 799,5 25,5 -3 774,0
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

25,4Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 5,3

Működési költségvetés1
1 691,2Személyi juttatások1

274,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
558,2Dologi kiadások3

76,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

256,8Beruházások6
28,8Felújítások7

Hazai működési költségvetés 2 600,6 25,4 -2 575,2

Hazai felhalmozási költségvetés 285,6 5,3 -280,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 2 886,2 30,7 -2 855,5
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

15,2Állami Számvevőszék 1 14,9

Működési költségvetés1
9 112,9Személyi juttatások1
1 447,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 058,0Dologi kiadások3

214,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

486,9Beruházások6
59,0Felújítások7

Hazai működési költségvetés 11 832,6 15,2 -11 817,4

Hazai felhalmozási költségvetés 545,9 14,9 -531,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 12 378,5 30,1 -12 348,4
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VI. BÍRÓSÁGOK

4 710,7Bíróságok 1 327,9

Működési költségvetés1
93 129,2Személyi juttatások1
15 141,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
22 486,6Dologi kiadások3

71,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
870,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
6 348,8Beruházások6
1 847,0Felújítások7

10,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
238,7Kúria 2 4,4

Működési költségvetés1
4 545,1Személyi juttatások1

775,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
315,7Dologi kiadások3

2,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

112,0Beruházások6
316,4Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

112,82 Igazságszolgáltatás beruházásai 

6,62 Kincstári számlavezetési díj 
3,53 Igazságszolgáltatás működtetése 

Hazai működési költségvetés 137 460,3 4 949,4 -132 510,9

Hazai felhalmozási költségvetés 8 634,4 332,3 -8 302,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 146 094,7 5 281,7 -140 813,0



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 25

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2021. évi teljesítés
VIII

Felhalmo-
zási bevétel

VIII. ÜGYÉSZSÉG

45,2Ügyészségek 1 127,8

Működési költségvetés1
42 850,4Személyi juttatások1

6 744,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 744,1Dologi kiadások3

0,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 154,0Beruházások6
2,9Felújítások7

102,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 3

30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 54 370,2 45,2 -54 325,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 259,6 127,8 -2 131,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 56 629,8 173,0 -56 456,8
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

264 764,21 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 
212 285,12 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
178 836,13 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
87 015,44 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
22 609,95 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2

1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 
támogatása 

4 499,91 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

451,22 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi 
ellátásának támogatása 

12 000,03 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 
támogatása 

177,84 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása 

8 912,85 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 

39 457,1 2 247,56 Önkormányzati elszámolások 
5 488,17 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 

2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú támogatása 

4 998,81 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása 

23 634,72 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő 
pótlék 

5 519,53 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 

3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

1 770,01 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak 
támogatása 

10 662,92 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő 
támogatása 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3
3 400,21 Vis maior támogatás 

361,72 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

3 468,23 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása 

1 304,04 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás 

21 030,85 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
1 491,66 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

16,27 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
tulajdonosainak kártalanítása 

310,09 Normafa Park program támogatása 

495,0Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 5
310,5Bölcsődei fejlesztési program 6

1 811,3Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése 7
44,1Utcaburkolatok felújítása Leányfalu nagyközségben 8

257,4Óvoda építése és kialakítása Sé községben 9
Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak 
támogatása 

10

211,71 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak 
támogatása 

24,9Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben 11
Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak 
támogatása 

12
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230,01 Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

15,02 Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési 
feladatainak támogatása 

91,03 Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

225,04 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása 

173,05 Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak 
támogatása 

156,26 Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
25,07 Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
80,08 Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
36,09 Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
6,410 Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
143,811 Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda 

beruházásának támogatása 
110,712 Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása 

30,0Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása 13
Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 14

524,01 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

30,02 Bodrogkisfalud Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

1 430,0Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás 
településeken 

15

715,0A szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének rendezése 16
549,8Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása Piliscsabán 17

Községi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása 18
60,01 Felsőcsatár Község Önkormányzata közösségi ház és ravatalozó 

felújításának támogatása 
30,02 Narda Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása 

600,0Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Hajdúhadház 
városban 

19

727,6A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának 
biztosítása 

20

341,2Iváncsa Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak 
támogatása 

21

250,0A Normafa központi parkoló és buszforduló megszűntetéséhez 
kapcsolódó fejlesztés támogatása 

22

76,2Karcag Város Önkormányzata sporttelep fejlesztésének 
támogatása 

23

1 265,0Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasvári 
Városban 

24

100,0Budapest Főváros XII. kerületében a támfalak kiépítésének 
támogatása 

25

162,0Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának 
támogatása 

26

25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása 27
60,01 Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
560,02 Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

600,03 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 

388,04 Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

2 925,05 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 

600,06 Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

825,07 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 
támogatása 
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777,08 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 
támogatása 

135,99 Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

400,010 Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
386,011 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
600,012 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

feladatainak támogatása 
680,013 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
530,014 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

380,015 Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
1 350,016 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
588,017 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 
1 425,018 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
430,019 Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
180,020 Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 

350,021 Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
2 050,022 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 

támogatása 
280,023 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
272,224 Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
750,025 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
1 950,026 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 

támogatása 
422,027 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
460,028 Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

280,029 Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 
825,030 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 

támogatása 
398,031 Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
630,032 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 

Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai 28
45,01 Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 
64,02 Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása 

220,03 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési 
feladatainak támogatása 

150,04 Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak 
támogatása 

25,05 Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

64,06 Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása 
85,07 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
27,68 Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 

támogatása 
543,8Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban 29

3 229,7Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése 30
1 763,5Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása 31

Egyes fővárosi kerületek támogatása 32
3 972,01 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 

feladatainak támogatása 
1 009,02 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat feladatainak 

támogatása 
2 383,43 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak 

támogatása 
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3 281,24 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

911,25 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

2 912,96 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladatainak 
támogatása 

600,07 Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

230,58 Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások 33
220,01 Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
200,02 Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális 

feladatainak támogatása 
500,03 Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 
996,94 Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
100,05 Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
60,06 Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 
200,07 Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
30,08 Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 

100,09 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

15,010 Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

2 500,011 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

1 020,012 Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

37,013 Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak 
támogatása 

196,014 Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

982,615 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

225,016 Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

6,017 Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak 
támogatása 

10,018 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 
támogatása 

3,919 Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak 
támogatása 

146,920 Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak 
támogatása 

905,021 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

92,6Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének 
támogatása 

34

54,0Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása 35
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai 36

35,01 Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása 
5,02 Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 
7,53 Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel 

összefüggő feladatainak támogatása 
1,94 Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki 

tervezésének támogatása 
186,05 Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása 
258,06 Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása 

20,17 Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és 
eszközbeszerzésének támogatása 
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300,08 Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 

139,09 Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának 
támogatása 

30,010 Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak 
támogatása 

250,411 Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 
12,7Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat 

kiépítésének támogatása 
37

2 000,0Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési 
feladatok támogatása 

38

Kiemelt fejlesztési igények támogatása Pest és Tolna megyében 39
36,01 Budakalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
345,02 Budakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
24,23 Dunaföldvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
264,64 Paks Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 

55,05 Pócsmegyer Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

104,66 Tamási Város Önkormányzata hivatalfejlesztésének támogatása 

48,0Váchartyán Község Önkormányzata bölcsődefejlesztési 
támogatása 

41

591,2Sárszentmihály Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak 
támogatása 

42

Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. 43
174,21 Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

86,62 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása 
92,33 Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
105,54 Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
98,85 Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

173,56 Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása 
103,57 Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

22,58 Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

600,09 Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

206,510 Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
185,411 Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
85,212 Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
80,013 Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

212,114 Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
82,515 Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak 

támogatása 
138,916 Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
174,217 Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
135,818 Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
374,019 Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
156,820 Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

84,521 Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

20,622 Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása 
127,923 Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
65,024 Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
82,925 Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

331,326 Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
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89,327 Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

397,028 Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása 
118,029 Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
490,630 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
133,931 Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
215,032 Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
16,633 Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
231,034 Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
180,035 Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
16,536 Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

167,737 Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
110,638 Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

95,339 Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

123,040 Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

102,541 Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

84,442 Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
93,943 Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

250,044 Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
600,045 Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása 
170,046 Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
96,347 Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
428,248 Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
108,849 Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
170,950 Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
470,051 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
184,852 Kiskunmajsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
213,453 Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
117,754 Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
269,555 Kisvárda Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
87,956 Komádi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

269,557 Komárom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

105,058 Kozármisleny Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

138,059 Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

130,860 Kunszentmiklós Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

80,061 Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
121,062 Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
91,863 Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
164,064 Mezőberény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
86,265 Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

268,766 Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
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103,167 Mórahalom Város Önkormányzata vízrendezési feladatainak 
támogatása 

Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. 44
97,31 Nagyecsed Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
91,92 Nagyhalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
155,03 Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
39,44 Nagytarcsa Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
81,65 Nyékládháza Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
193,56 Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

79,47 Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

109,78 Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

148,99 Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
123,210 Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
235,011 Pilisvörösvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
110,012 Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
292,713 Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
110,614 Putnok Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 
134,715 Sándorfalva Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
232,216 Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
154,017 Siklós Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

103,018 Solt Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
152,019 Solymár Nagyközség Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
101,020 Szabadszállás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
80,021 Szatymaz Község Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak 

támogatása 
135,022 Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
430,023 Szentes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak és 

ingatlanvásárlásának támogatása 
78,124 Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
97,025 Tahitótfalu Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
150,026 Tárnok Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
80,027 Tát Város Önkormányzata környezetrendezési feladatainak 

támogatása 
102,828 Téglás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
184,629 Tiszakécske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
84,230 Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

154,931 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

184,032 Tolna Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
230,033 Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
113,034 Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
204,435 Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
99,336 Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

193,137 Üllő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

100,038 Üröm Község Önkormányzata közterületrendezési feladatainak 
támogatása 
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89,139 Vámospércs Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

141,540 Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

111,041 Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
107,042 Zirc Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III. 45
115,31 Ács Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
450,02 Ajka Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
172,83 Bátonyterenye Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
94,14 Berhida Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 

555,45 Budakeszi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

617,06 Csorna Város Önkormányzata városrehabilitációs feladatainak 
támogatása 

82,77 Domaszék Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

190,08 Dorog Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

42,89 Felsőzsolca Város Önkormányzata közterületrendezési feladatainak 
támogatása 

240,010 Hajdúnánás Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztésének támogatása 

97,111 Jánossomorja Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

90,312 Jászladány Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

147,013 Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása 
137,014 Kecel Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

80,015 Kemecse Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
79,316 Kisbér Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
87,017 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
82,018 Lőrinci Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

372,019 Makó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

107,920 Mindszent Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

140,021 Nádudvar Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

138,422 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

82,623 Nagymaros Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

120,324 Nyergesújfalu Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

296,025 Oroszlány Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

294,726 Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

129,327 Páty Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
28,628 Solymár Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
97,029 Sümeg Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

244,730 Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

182,631 Tiszafüred Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

81,632 Újkígyós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

133,1Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás 
előkészítésének támogatása 

46

Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 47
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20,01 Bezenye Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

20,02 Borsodgeszt Község Önkormányzata kulturális feladatainak 
támogatása 

13,43 Győrújfalu Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

185,04 Kunszentmiklós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

10,05 Mezőtárkány Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

10,16 Nemescsó Község Önkormányzata szennyvízkezelési feladatainak 
támogatása 

80,57 Solt Város Önkormányzata sportfeladatainak támogatása 
70,08 Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak 

támogatása 
6,69 Tiszabecs Község Önkormányzata szociális feladatainak 

támogatása 
1 853,6Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak 

támogatása 
48

73,0Komárom Város Önkormányzata közútfejlesztésének támogatása 49
Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása 50

10,31 Abda Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak 
támogatása 

20,22 Ároktő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

14,93 Árpádhalom Község Önkormányzata szociális feladatainak 
támogatása 

7,04 Ásványráró Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

4,55 Bezenye Községi Önkormányzat temető fejlesztésének támogatása 
4,56 Börcs Község Önkormányzata játszótér felújításának támogatása 
2,27 Cakóháza Község Önkormányzata ingatlanfejlesztésének 

támogatása 
8,08 Csengele Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 

támogatása 
3,59 Darnózseli Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 

támogatása 
23,010 Derekegyház Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
18,011 Dóc Községi Önkormányzat igazgatási feladatainak támogatása 

7,312 Dunakiliti Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

3,013 Dunaremete Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

7,014 Dunaszeg Község Önkormányzata szolgálati lakás felújításának 
támogatása 

3,015 Dunaszentpál Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 
támogatása 

5,916 Dunasziget Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

13,517 Emőd Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

26,118 Eperjes Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
3,519 Feketeerdő Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének 

támogatása 
21,020 Fülöpjakab Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
15,021 Gelej Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
6,022 Győrladamér Község Önkormányzata igazgatási feladatainak 

támogatása 
7,223 Győrújfalu Községi Önkormányzat közlekedésfejlesztési 

felújításának támogatása 
14,324 Győrzámoly Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
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10,025 Halászi Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

8,026 Harsány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

8,027 Hédervár Község Önkormányzata igazgatási feladatainak 
támogatása 

11,428 Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
támogatása 

32,629 Hercegkút Község Önkormányzata játszótér létesítésének 
támogatása 

14,930 Jászszentlászló Község Önkormányzata szolgálati lakás 
felújításának támogatása 

3,031 Károlyháza Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

7,032 Kimle Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
3,033 Kisbodak Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 
9,834 Kisgyőr Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
25,035 Kömpöc Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 

támogatása 
5,536 Kunsziget Község Önkormányzata kulturális feladatainak 

támogatása 
10,037 Lébény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

7,038 Levél Községi Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak 
támogatása 

4,539 Lipót Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

6,040 Máriakálnok Község Önkormányzata Közösségi Ház felújításának 
támogatása 

3,541 Mecsér Község Önkormányzata temető felújításának támogatása 
32,342 Mezőkeresztes Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
8,543 Mosonszentmiklós Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
6,144 Mosonszolnok Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
3,545 Mosonudvar Község Önkormányzata igazgatási feladatainak 

támogatása 
97,246 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak 

támogatása 
15,547 Öttevény Község Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
2,948 Püski Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak 

támogatása 
2,849 Rábcakapi Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének 

támogatása 
5,050 Rajka Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 

25,051 Rakamaz Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

17,652 Sajópetri Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

602,053 Tarcal Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
15,054 Tiszaug Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
10,055 Tömörkény Községi Önkormányzat településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
3,056 Újrónafő Község Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
11,057 Vámosszabadi Község Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
5,058 Várbalog Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 
7,659 Vereb Község Önkormányzat szociális feladatainak támogatása 

17,460 Visnye Községi Önkormányzat szociális feladatainak támogatása 

Helyi önkormányzatok egyedi támogatása 51
120,01 Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési 

feladatainak támogatása 
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65,02 Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

14,83 Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
15,54 Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel 

kapcsolatos feladatainak támogatása 
50,05 Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak 

támogatása 
117,07 Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak 

támogatása 
605,08 Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

6,49 Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

5,010 Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
17,011 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak 

támogatása 
148,612 Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
131,513 Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak 

támogatása 
11,514 Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak 

támogatása 

Községi önkormányzatok támogatása 52
45,01 Tiszaderzs Községi Önkormányzat támogatása 
40,02 Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatása 
45,03 Tiszaörs Községi Önkormányzat támogatása 
60,04 Tiszaszentimre Községi Önkormányzat támogatása 

40,05 Tomajmonostora Községi Önkormányzat támogatása 
25,06 Nagyiván Községi Önkormányzat támogatása 
66,67 Nagyar Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
40,6Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása 53

Hazai működési költségvetés 901 982,3 0,0 -901 982,3

Hazai felhalmozási költségvetés 111 800,5 0,0 -111 800,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 1 013 782,8 0,0 -1 013 782,8
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

868,0Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 11,7

Működési költségvetés1
5 707,9Személyi juttatások1

923,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 026,5Dologi kiadások3

518,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

59,3Beruházások6
50,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

0,1Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2
Működési költségvetés1

770,5Személyi juttatások1
79,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
67,2Dologi kiadások3

243,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

112,8Beruházások6
55,0Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 

igazgatása 
3

Működési költségvetés1
4 484,0Személyi juttatások1

556,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 274,3Dologi kiadások3

84,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

59,2Beruházások6
24,1Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
58,3888,7 8,22 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 
37,28 361,45 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján 

teljesítendő fizetési kötelezettségek 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek 

0,626,91 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 28 012,4 1 019,2 -26 993,2

Hazai felhalmozási költségvetés 313,7 11,7 -302,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 28 326,1 1 030,9 -27 295,2
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 697,7Miniszterelnökség igazgatása 1 11,9

Működési költségvetés1
16 900,6Személyi juttatások1

2 745,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 640,7Dologi kiadások3

155,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 598,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 360,8Beruházások6

117,0Nemzetstratégiai Kutatóintézet 3 8,4

Működési költségvetés1
758,7Személyi juttatások1
123,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
504,0Dologi kiadások3

1,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

42,2Beruházások6
194,9Nemzeti Örökség Intézete 7

Működési költségvetés1
783,1Személyi juttatások1
127,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
899,3Dologi kiadások3

4,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

183,7Beruházások6
352,5Felújítások7

69 417,6Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 3 863,7

Működési költségvetés1
192 863,7Személyi juttatások1

31 891,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
45 922,4Dologi kiadások3

0,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
20 885,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
13 246,6Beruházások6

4 600,9Felújítások7
266,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

4 563,2Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14 575,5

Működési költségvetés1
9 162,4Személyi juttatások1
1 424,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 516,3Dologi kiadások3

845,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4 125,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 234,6Beruházások6

122,4Felújítások7
92,6Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18

Működési költségvetés1
555,7Személyi juttatások1

67,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
144,8Dologi kiadások3

9,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2
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18,0Beruházások6
4,2Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 19

Működési költségvetés1
508,2Személyi juttatások1

79,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
218,6Dologi kiadások3

0,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

195,8Beruházások6
1,0Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30
1 Célelőirányzatok 

34,0171,0 50,43 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 110,7

1,8139,94 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 7,4

3,91,76 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 
4,0340,610 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének 

és szakmai feladatainak támogatása 
8,51 268,4 1 025,814 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 16,1

31,51 000,0 1 234,115 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 

2,6

128,827 912,8 14 379,316 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 
263,13 334,6 64,01 Nemzeti Tehetség Program 7,4

74,610 847,1 66,42 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 30,3

6,5350,8 5,84 Waclaw Felczak Alap 

52,02 436,7 342,95 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 19,1

3,874,87 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 
1 858,69 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 

909,010 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 
hozzájárulás 

15,28,9 14 320,514 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 42,2

0,4360,216 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

5,3402,3 12,717 Esélyteremtési, önkéntes és kírziskezelő programok valamint 
feladatok támogatás 

1 131,4 55,019 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek 
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok  
támogatása 

0,124 Civil Alap - pályázati program 
11 176,028 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 

58,57 316,0 1 553,129 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
4,515 957,5 86,41 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és 

karitatív feladatok támogatása 
17 920,32 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 

kiegészítése 
20 794,53 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

39,1166,414 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 
kompenzációja 

0,50,427 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
165,32 081,7 3 071,11 Nemzetiségi szakmai támogatások 1,7

21,32 680,7 207,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

5,36 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja 
4,01,534 Nemzeti Civil Alapprogram 

41 Magyar Falu Program 
8,42,53 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása 6,9

144,3 355,750 Határontúli műemlék-felújítási program 
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569,752 Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében 
álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások 

1,64,356 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 5,0

16 751,1 6 693,357 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

5 119,8

990,058 HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ támogatása 
379,8 66,060 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 

egyéb feladatok 
0,161 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő 

geodéziai feladatok 
29,8 134,866 Kormányablak program megvalósítása 158,1

0,713,367 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 4,8

9 074,169 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás 
nyújtásához szükséges forrás biztosítása 

0,280 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 
38,43,384 Területi infrastrukturális fejlesztések 
20,121,8 218,988 Nemzeti Kastélyprogram 38,7

14,24,4 10,990 Nemzeti Várprogram 

13,096 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 
75,25 176,4 113,13 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok  

támogatása 
7,5

61,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Központi kezelésű előirányzatok 32
48,92 143,74 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

6 982,51 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok tőkeemelése 

4 588,1 605,22 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 

8 A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

22,41 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

95,02 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

Hazai működési költségvetés 519 106,7 78 316,3 -440 790,4

Hazai felhalmozási költségvetés 79 280,4 10 037,8 -69 242,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 598 387,1 88 354,1 -510 033,0



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 41

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2021. évi teljesítés
XII

Felhalmo-
zási bevétel

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

5 190,0Agrárminisztérium igazgatása 1 42,8

Működési költségvetés1
6 570,5Személyi juttatások1
1 092,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 649,9Dologi kiadások3

267,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 225,0Beruházások6
273,9Felújítások7

2,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
17 625,8Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 108,3

Működési költségvetés1
5 425,0Személyi juttatások1

928,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 169,1Dologi kiadások3
7 099,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3 161,3Beruházások6

915,8Felújítások7
3,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

3 636,3Ménesgazdaságok 4 100,7

Működési költségvetés1
638,4Személyi juttatások1
103,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 636,9Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

209,9Beruházások6
147,9Felújítások7

6 304,7Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 152,0

Működési költségvetés1
18 034,1Személyi juttatások1

2 796,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 549,4Dologi kiadások3

84,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
91,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 436,8Beruházások6

786,5Felújítások7
0,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

207,5Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7 13,6

Működési költségvetés1
505,2Személyi juttatások1

78,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
245,7Dologi kiadások3
166,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
118,4Beruházások6
191,1Felújítások7

381,4Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 8 3,6

Működési költségvetés1
660,0Személyi juttatások1
107,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
205,4Dologi kiadások3

1 517,5Egyéb működési célú kiadások5
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Felhalmozási költségvetés2
38,5Beruházások6

0,3Felújítások7
733,6Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 10 195,0

Működési költségvetés1
941,4Személyi juttatások1
159,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
997,7Dologi kiadások3

17,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

296,1Beruházások6
408,9Felújítások7

1 100,3Országos Meteorológiai Szolgálat 12 234,9

Működési költségvetés1
1 251,2Személyi juttatások1

207,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
731,6Dologi kiadások3
113,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
944,7Beruházások6

16,5Felújítások7
0,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 376,3Nemzeti park igazgatóságok 14 5 925,3

Működési költségvetés1
7 854,7Személyi juttatások1
1 270,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 764,6Dologi kiadások3

265,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9 708,7Beruházások6
554,5Felújítások7
865,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

43,0Nemzeti Földügyi Központ 17 2,5

Működési költségvetés1
2 920,4Személyi juttatások1

474,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 955,9Dologi kiadások3

1,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 704,8Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

37,32 546,91 Környezet- és természetvédelmi feladatok 

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 
1,13,81 Földügyi feladatok 

41,12 235,8 500,03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 

3 Mezőgazdasági feladatok 
261,06 363,3 822,42 Mezőgazdasági szakmai feladatok 

17,91 038,44 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 
21,510 057,85 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

7 445,718 774,66 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 
6 201,719 825,77 Nemzeti agrárkár-enyhítés 

0,299,98 Peres ügyek 
1,82,6 2,117 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2,7

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
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200,01 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
tőkeemelése 

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek 15,8

89,07 665,82 Uniós programok kiegészítő támogatása 

Hazai működési költségvetés 160 497,2 58 626,4 -101 870,8

Hazai felhalmozási költségvetés 26 533,6 6 794,5 -19 739,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 7 670,5 93,5 -7 577,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 194 701,3 65 514,4 -129 186,9
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
7,51 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
5 212,3Személyi juttatások1

788,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
273,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
119,1Beruházások6

7 097,02 Egyéb HM szervezetek 1 406,3

Működési költségvetés1
7 876,5Személyi juttatások1
1 126,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

126 020,4Dologi kiadások3
352,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4

7 822,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 234,9Beruházások6
8 983,4Felújítások7

390,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
9 696,4Magyar Honvédség 2 2 835,0

Működési költségvetés1
162 247,1Személyi juttatások1

24 081,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
113 869,2Dologi kiadások3

62,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

53 587,3Beruházások6
2 412,0Felújítások7

382,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
588,3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 52,1

Működési költségvetés1
15 508,4Személyi juttatások1

2 366,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
40 173,0Dologi kiadások3

2,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 221,9Beruházások6
607,0Felújítások7

44,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
44 887,7MH Egészségügyi Központ 6 180,2

Működési költségvetés1
41 300,2Személyi juttatások1

5 934,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
19 199,6Dologi kiadások3

2 345,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 798,7Beruházások6
8,8Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7

Működési költségvetés1
422,8Személyi juttatások1

61,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2,0Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
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2 Ágazati célelőirányzatok 

1,1652,3 141,23 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 
0,23 277,3 436,75 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
209,71 339,4 170,71 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

0,615 Nemzetközi kártérítés 
76,74 463,4 5 720,825 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 605,2

17 000,039 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

6 859,040 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
8 712,343 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

Hazai működési költségvetés 619 353,8 62 574,0 -556 779,8

Hazai felhalmozási költségvetés 82 251,2 5 078,8 -77 172,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 701 605,0 67 652,8 -633 952,2
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

15 534,2Belügyminisztérium igazgatása 1 1 367,6

Működési költségvetés1
10 055,4Személyi juttatások1

1 620,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 688,0Dologi kiadások3

5,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
15 991,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 408,5Beruházások6

63,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8
64,9Nemzeti Védelmi Szolgálat 2

Működési költségvetés1
6 344,8Személyi juttatások1

991,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 349,3Dologi kiadások3

0,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

420,7Beruházások6
3 475,0Terrorelhárítási Központ 4 14 395,9

Működési költségvetés1
15 789,3Személyi juttatások1

2 475,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 004,2Dologi kiadások3

93,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

14 017,3Beruházások6
824,5Felújítások7
229,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8 797,0Büntetés-végrehajtás 5 3 526,2

Működési költségvetés1
57 979,7Személyi juttatások1

8 741,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
29 819,3Dologi kiadások3

12,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 973,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
17 289,1Beruházások6

1 552,7Felújítások7
682,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

40 636,1Rendőrség 7 12 375,3

Működési költségvetés1
291 695,6Személyi juttatások1

44 816,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
62 301,0Dologi kiadások3

29,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
16 016,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
19 195,0Beruházások6

6 894,8Felújítások7
4 434,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

335,5Alkotmányvédelmi Hivatal 8 45,3

Működési költségvetés1
8 051,4Személyi juttatások1
1 288,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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3 163,2Dologi kiadások3
0,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
528,6Beruházások6
194,1Felújítások7

23,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 683,5Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9 8 846,4

Működési költségvetés1
16 557,9Személyi juttatások1

2 602,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 612,8Dologi kiadások3

18,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6 330,1Beruházások6
147,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

119,0Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 10 184,9

Működési költségvetés1
2 095,2Személyi juttatások1

322,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 468,2Dologi kiadások3

3,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

245,7Beruházások6
6 391,7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12 6 864,9

Működési költségvetés1
66 894,5Személyi juttatások1
10 368,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
16 740,1Dologi kiadások3

4,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
2 524,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 272,7Beruházások6

1 925,3Felújítások7
929,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 127,4Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 13 1 589,4

Működési költségvetés1
6 678,7Személyi juttatások1
1 045,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 128,7Dologi kiadások3

0,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
336,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 027,0Beruházások6

39,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 586,7Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 16 179,2

Működési költségvetés1
3 573,7Személyi juttatások1

557,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 549,3Dologi kiadások3

534,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
450,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
145,8Beruházások6
137,0Felújítások7

30 785,1Vízügyi Igazgatóságok 17 38 189,8
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Működési költségvetés1
26 700,2Személyi juttatások1

4 075,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
35 190,6Dologi kiadások3

308,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

60 950,4Beruházások6
398,7Felújítások7

2 425,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Ágazati célfeladatok 
42,02 Energia-racionalizálás 116,9

0,134 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 

3 219,8 6,250 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
26 189,2112 076,4 456,656 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 81,7

850,463 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 150,03 Országos Polgárőr Szövetség 

2,5382,6 15,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
50,92 105,3 8,21 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 

6,42 491,9 32,52 Tanoda program 3,5

85,5846,0 548,43 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása 
2,22 749,8 0,55 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
6,6859,9 13,78 Biztos Kezdet Gyerekházak 0,1

0,3617,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 

6 000,03 705,6 2 294,412 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási 
feladatainak támogatása 

13,3748,8 7 065,013 A Gazdaságélénkítő programok támogatása 8 400,2

90,714 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása 
87,715 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 

287,7 25,816 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak 
támogatása 

1 963,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
989,511 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány 

lakhatásával kapcsolatos kiadások 
5,4522,0 78,519 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 

támogatása 
0,4

16 046,1 6 325,721 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 0,8

22,315 799,4 22 825,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 
kiadások 

25 Európai uniós fejlesztési programok 
136,91 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 

Központi kezelésű előirányzatok 21
38,61 708,13 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

támogatása 
1 939,73 407,3 381,74 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 
172,7

444,61 978,3 4 363,75 Belügyi Alapok 2014-2020 271,7

1 894,06 Belügyi Alapok 2021-2027 
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Hazai működési költségvetés 969 979,1 144 959,3 -825 019,8

Hazai felhalmozási költségvetés 193 428,5 96 168,5 -97 260,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 12 161,9 2 828,7 -9 333,2

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 1 175 569,5 243 956,5 -931 613,0
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 126,0Pénzügyminisztérium igazgatása 1 20,4

Működési költségvetés1
13 048,2Személyi juttatások1

2 123,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 974,0Dologi kiadások3
1 168,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
27,2Beruházások6
10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

5 979,4Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 3 706,2

Működési költségvetés1
136 909,0Személyi juttatások1

21 221,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
55 959,1Dologi kiadások3

123,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 088,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
20 964,9Beruházások6

165,2Felújítások7
220,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 063,0Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 250,8

Működési költségvetés1
5 669,1Személyi juttatások1

940,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
68 557,9Dologi kiadások3

104,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

36 332,3Beruházások6
42 434,9Felújítások7

52 833,4Magyar Államkincstár 8 3 122,1

Működési költségvetés1
38 607,1Személyi juttatások1

6 364,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
26 475,0Dologi kiadások3
20 761,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 502,9Beruházások6

162,2Felújítások7
46,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 171,0Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 276,5Személyi juttatások1
212,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
534,7Dologi kiadások3
176,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
3 556,51 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

206,1 2 930,04 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 

6 260,9

2,615 881,8 16 269,85 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása 1 031,4

0,955,1 1,96 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 0,7
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1 901,97 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 

Központi kezelésű előirányzatok 26
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

100 000,01 Tőkeemelések 
57,52 ÁKK osztalék befizetése 

150 000,03 Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások 
329,6733,5 12,13 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 5,3

Hazai működési költségvetés 424 895,1 70 233,8 -354 661,3

Hazai felhalmozási költségvetés 381 069,7 14 392,5 -366 677,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 745,6 334,9 -410,7

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 806 710,4 84 961,2 -721 749,2
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

34 758,5Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 1 74,4

Működési költségvetés1
17 583,9Személyi juttatások1

2 871,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 312,0Dologi kiadások3

1,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
28 815,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 585,8Beruházások6

35,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 641,6Országos Atomenergia Hivatal 4

Működési költségvetés1
2 189,9Személyi juttatások1

332,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 318,7Dologi kiadások3

805,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

86,5Beruházások6
2 600,5Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 5 13,9

Működési költségvetés1
1 507,7Személyi juttatások1

242,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 182,3Dologi kiadások3
1 296,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
139,9Beruházások6

16,2Felújítások7
854,4Nemzeti Akkreditáló Hatóság 6

Működési költségvetés1
353,9Személyi juttatások1

50,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
130,9Dologi kiadások3
202,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
343,1Beruházások6

9 200,0Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 7 992,2

Működési költségvetés1
2 932,6Személyi juttatások1

460,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 782,9Dologi kiadások3
4 588,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 890,5Beruházások6

15,7Felújítások7
21 816,6Szakképzési Centrumok 8 7 824,1

Működési költségvetés1
132 850,3Személyi juttatások1

21 267,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
28 799,1Dologi kiadások3

2 282,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 269,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
7 751,2Beruházások6
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8 043,4Felújítások7
1 174,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

4 712,9Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 9 1,6

Működési költségvetés1
1 913,9Személyi juttatások1

315,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 632,9Dologi kiadások3

495,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

573,6Beruházások6
1,5Felújítások7

5 058,5Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11 2 741,5

Működési költségvetés1
3 529,6Személyi juttatások1

567,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
17 435,0Dologi kiadások3

78,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 292,8Beruházások6
6,4Felújítások7
8,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

289 498,0Egyetemek, főiskolák 14 18 552,4

Működési költségvetés1
241 055,8Személyi juttatások1

38 974,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
146 303,3Dologi kiadások3

33 701,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
206 181,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
50 346,9Beruházások6

7 551,3Felújítások7
2 144,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
6 525,6152 061,3 50 823,932 Közlekedési ágazati programok 718,9

13 733,218 994,7 5 755,834 Infokommunikációs ágazati feladatok 6 816,7

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 
0,32 183,2 222,61 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 0,1

109,714 554,5 14 435,83 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 10,7

0,3151,0 2,57 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0,1

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 
260,42 728,7 40,81 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 323,3

17 929,5 425,02 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével 
összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása 

3 315,716 886,8 9 387,23 Kormányzati szakpolitikák 145,3

16,1325,2 7,04 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 

77,9

5 000,05 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása 

67 Felsőoktatási feladatok 
15,7140 601,3 83 684,61 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

239,018 618,1 106 236,52 Felsőoktatás speciális feladatai 11,5

480,62 065,7 4,87 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 
programok támogatása 

68 Védelmi ipari feladatok 
798,5 2 200,01 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és 

fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása 

69 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások 
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29,63 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati 
beruházások 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

138 037,21 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
246 454,22 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
130 115,03 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
18 982,45 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
47 766,41 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 102 212,8

2 Légiközlekedési kibocsátási egységek 706,2

24,65 ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek 
155,35 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása 

7 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 5 330,1

4 331,3 7 046,32 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
forrásjuttatásai 

10 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

2,51 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

11 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

1,21 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

12 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

4,91 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás 
ellentételezése 

45 271,31 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás 
ellentételezésével összefüggő kiadások 

15 Távhőszolgáltatók kompenzációja 
32 600,01 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások 

Hazai működési költségvetés 1 963 490,2 395 862,2 -1 567 628,0

Hazai felhalmozási költségvetés 415 055,0 146 553,7 -268 501,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 2 378 545,2 542 415,9 -1 836 129,3
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 408,7Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 891,8

Működési költségvetés1
10 130,3Személyi juttatások1

1 541,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
11 265,0Dologi kiadások3

81,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 277,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 875,9Beruházások6

171,5Felújítások7
19,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8 787,3Külképviseletek igazgatása 2 175,8

Működési költségvetés1
54 211,1Személyi juttatások1

5 301,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
48 571,3Dologi kiadások3
23 277,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
20 924,6Beruházások6

1 182,0Felújítások7
209,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

157,8Információs Hivatal 4 41,2

Működési költségvetés1
8 058,0Személyi juttatások1
1 338,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

10 178,1Dologi kiadások3
50,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
617,5Beruházások6
473,4Felújítások7

64,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 7

1 Célelőirányzatok 
3 064,026 272,7 1 804,36 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 

szervezetek és szakmai programok támogatása 
2,1195,616 Protokoll kiadások 

495,3 928,025 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 
665,021 021,6 131,733 Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása 

121,48 626,9 112,52 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 2,4

170,029 823,93 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
22,71 125,4 46,88 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 8

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
38,51 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
40 000,02 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok 

tőkeemelése 

4 Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és 
összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések 
koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

350,01 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tőkeemelése 
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Hazai működési költségvetés 262 843,2 14 437,5 -248 405,7

Hazai felhalmozási költségvetés 69 911,0 1 111,2 -68 799,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 332 754,2 15 548,7 -317 205,5
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XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS 
FEJLESZTÉSEI

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
1,91,21 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezőgazdaságban 
0,50,83 Vidéki térségek fejlesztése 

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
7,22 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 

1,73 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
1,21,91 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra 

történő belépés segítésére 
1,110 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 

1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési 
projektek 

207,19 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 
2004/HU/16/C/PT/001 

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
499,8935,2 51,31 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 668,0

10,7215,32 Közlekedés Operatív Program 35,8

4,99,87 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA 0,2

40,4110,18 Társadalmi Megújulás Operatív Program 2,4

45,2222,3 40,214 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 62,8

3,412,619 Környezet és Energia Operatív Program 68,0

1 440,821 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
1,38,323 Nyugat-dunántúli Operatív Program 27,3

5,815,124 Közép-dunántúli Operatív Program 87,3

163,191,8 6,025 Dél-dunántúli Operatív Program 449,6

36,465,726 Dél-alföldi Operatív Program 159,1

19,4170,327 Észak-alföldi Operatív Program 332,2

11,2106,228 Észak-magyarországi Operatív Program 77,3

41,0240,329 Közép-magyarországi Operatív Program 210,9

5 Területi Együttműködés 

1 Európai Területi Együttműködés 
1,11 Európai Területi Együttműködés HU-SK 0,5

231,02 Európai Területi Együttműködés HU-RO 

0,96 Európai Területi Együttműködés AU-HU 
1,02,010 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 

6 Egyéb uniós előirányzatok 
12,16 EGT, Norvég Alap 2009-2014 támogatásból megvalósuló 

projektek 

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
185,54 733,0 2 730,01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 

segítségnyújtás 
73,52 Fejezeti általános tartalék 

3,43 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós 
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 

7,1

50,8 14,54 Közvetlen uniós programok támogatása 
653,2 187,511 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 
533,9139,2 2,31 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása 
43,4

16,522,7 2,12 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 35,5

2,37,8 0,93 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a 
diverzifikáció ösztönzése 

20,5
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0,30,54 IV. tengely: Leader programok 6,6

3 Halászati Operatív Program 
1,2 3,61 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 

termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 
4,8

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
114,53 ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 
1 191,7 237 705,11 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 262 504,2

14,3 3 591,92 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 5 039,7

178,93 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 125,7

Központi kezelésű előirányzatok 3
1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 

6 861,8145 643,4 414 066,51 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 18 809,4

656,537 496,2 27 917,22 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 3 087,0

1 852,426 799,8 237 092,33 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16 993,0

402 547,54 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 6 694,9

776,517 967,7 128 768,35 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5 975,4

5 089,274 403,8 110 806,36 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 1 590,0

2 271,131 327,4 3 088,17 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20,3

60,01 761,98 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 

2 627,52 168,0 9 848,02 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 8 907,6

10,2131,54 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 
100,05        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 

1 003,5 56 612,46        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 1 143,2

8 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 
961,4115 593,8 135 343,41 Vidékfejlesztési Program 558,3

6,82 111,0 1 264,92 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 4,9

9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 

0,1219,1 209 252,11 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 
1 727,9 34,68 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 

27 514,6 88,610 Nemzeti Helyreállítási Alap 

Hazai működési költségvetés 5 513,9 1 391,5 -4 122,4

Hazai felhalmozási költségvetés 244 522,4 267 676,7 23 154,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 226 857,4 88 922,0 -2 137 935,4

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 2 476 893,7 357 990,2 -2 118 903,5
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

605,4Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1 28,1

Működési költségvetés1
20 650,0Személyi juttatások1

2 262,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 739,8Dologi kiadások3
5 533,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4 577,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
560,8Beruházások6

18,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2

27 467,03 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 
irányítás intézményei 

1 145,5

Működési költségvetés1
88 010,9Személyi juttatások1
14 577,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
41 453,7Dologi kiadások3

1 048,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4
8 612,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
6 871,2Beruházások6
3 901,7Felújítások7
4 445,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 174,24 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
2 120,6Személyi juttatások1

322,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 191,6Dologi kiadások3

569,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

63,1Beruházások6
442,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

7 602,3Nemzeti Sportközpontok 3 1 543,3

Működési költségvetés1
4 407,9Személyi juttatások1

728,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
12 592,1Dologi kiadások3

3,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
11 417,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
12 208,8Beruházások6

567,3Felújítások7
26,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

213,9Egyéb kulturális intézmények 4 1,2

Működési költségvetés1
1 872,4Személyi juttatások1

284,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 052,8Dologi kiadások3

530,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

462,4Beruházások6
Egyéb oktatási intézmények 6

3 860,91 Oktatási Hivatal 8,4

Működési költségvetés1
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10 436,7Személyi juttatások1
1 682,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 653,5Dologi kiadások3
1 255,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
511,1Beruházások6

29,9Felújítások7
2,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó 
intézmények 

7

4 100,91 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
3 549,3Személyi juttatások1

563,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 330,4Dologi kiadások3

21,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

302,2Beruházások6
Egyéb történetkutató intézetek 8

9,42 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

Működési költségvetés1
361,4Személyi juttatások1

56,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
354,0Dologi kiadások3

6,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

12,8Beruházások6
1 354,1Petőfi Irodalmi Múzeum 9 1 342,3

Működési költségvetés1
2 171,5Személyi juttatások1

356,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 281,8Dologi kiadások3
2 328,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
938,6Beruházások6
311,3Felújítások7

28,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10

18 266,11 Országos Kórházi Főigazgatóság 2 239,6

Működési költségvetés1
13 019,0Személyi juttatások1

1 105,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
77 119,2Dologi kiadások3
15 895,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
59 181,1Beruházások6

2 128,7Felújítások7
5,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

946 117,12 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 9 411,2

Működési költségvetés1
543 369,7Személyi juttatások1

80 883,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
357 761,0Dologi kiadások3

710,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
9 900,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
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27 602,2Beruházások6
4 741,3Felújítások7

750,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 778,43 Országos Sportegészségügyi Intézet 0,1

Működési költségvetés1
2 110,3Személyi juttatások1

274,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
864,7Dologi kiadások3

1 430,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

68,7Beruházások6
7 423,8Közgyűjtemények 11 1 139,8

Működési költségvetés1
14 760,0Személyi juttatások1

2 337,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
12 099,0Dologi kiadások3

3 300,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

11 669,9Beruházások6
3 014,6Felújítások7

0,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
3 588,8Művészeti intézmények 12 1 841,5

Működési költségvetés1
12 239,3Személyi juttatások1

1 850,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 005,8Dologi kiadások3
2 700,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 553,5Beruházások6

47,5Felújítások7
64 607,8Országos Mentőszolgálat 14 25,8

Működési költségvetés1
50 709,0Személyi juttatások1

8 229,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13 072,8Dologi kiadások3

19,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
23,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 851,7Beruházások6

259,8Felújítások7
8,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8

592,9Magyarságkutató Intézet 15 15,1

Működési költségvetés1
847,9Személyi juttatások1
134,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
636,3Dologi kiadások3
131,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
58,1Beruházások6

6 846,1Nemzeti Népegészségügyi Központ 16 53 155,7

Működési költségvetés1
5 974,0Személyi juttatások1

944,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
168 727,0Dologi kiadások3

55 162,2Egyéb működési célú kiadások5
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Felhalmozási költségvetés2
1 914,5Beruházások6

3,5Felújítások7
16 408,3Országos Vérellátó Szolgálat 17

Működési költségvetés1
9 224,6Személyi juttatások1
1 483,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

35 850,9Dologi kiadások3
12,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
486,2Beruházások6

44,9Felújítások7
33 197,7Klebelsberg Központ 18 37 785,3

Működési költségvetés1
485 238,5Személyi juttatások1

81 014,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
91 676,7Dologi kiadások3

926,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
884,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
36 038,6Beruházások6
39 638,0Felújítások7

115,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 910,6Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 46,8

Működési költségvetés1
1 708,7Személyi juttatások1

273,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 045,3Dologi kiadások3

227,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

31,1Beruházások6
45,2Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Normatív finanszírozás 
1 675,8310 523,93 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

5,47 545,64 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 

4 Köznevelési feladatok támogatása 

20,05 289,1 452,94 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 2,0

990,011 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 
12 030,5 499,515 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 

1,0179,3 1,516 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 
0,450,39 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása 
0,386,820 Maradványelszámolás 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 

46,21 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 
0,2105,5 10,02 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
250,83 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 

990,24 207,8 3 008,35 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 1 406,1

104,82 346,4 118,66 Csoóri Sándor Alap 
0,18 387,2 1 723,17 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 

19,3 1 234,68 Makovecz Imre Alap 0,5

13 Művészeti tevékenységek 
583,454 510,0 9 607,91 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 2,7
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2,41 314,3 1 114,19 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 

596,41 949,1 3,111 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 
megrendezésének támogatása 

578,9 16,115 Lázár Ervin Program 

19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok 

2 540,1183 243,81 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

347,33 480,0 39,02 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 
sajátos finanszírozása 

0,1

337,818 027,28 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények 
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és 
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

428,25 103,3 1 518,312 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok 
támogatása 

1,1

11,01 222,813 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
17,23 096,5 40,315 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 0,9

0,12 084,1 63,316 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 
szervezeteinek támogatása 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
465,310 493,6 2 110,71 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 209,4

5 527,01 382,4 2,024 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 
36,41 556,6 74,428 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 0,7

329,732 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása 

57,0

23 Sporttevékenység támogatása 
1 978,213 395,2 373,64 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 820,2

24,35 497,05 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 

24,06 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, 
sportteljesítmények elismerése 

8,830,2 0,78 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 0,7

43,73 215,3 60,423 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos 
támogatások 

368,6

557,928 417,1 9 191,329 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

59,8

0,37 499,8 2 138,330 Kiemelt sportegyesületek támogatása 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

285,635 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 
541,419 494,1 916,128 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 471,3

1 000,029 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása 
571,548 Kincstári díj 

7,21 114,549 Peres ügyek 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 

636,4309 936,91 Családi pótlék 
0,16 450,32 Anyasági támogatás 

131,255 842,23 Gyermekgondozást segítő ellátás 
38,610 841,04 Gyermeknevelési támogatás 

0,53 580,25 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 
8 735,16 Életkezdési támogatás 

26,73 253,97 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 
295,3599,88 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

87,799 184,92 Korhatár alatti ellátások 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
55,561 040,31 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 

180,791 297,42 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
16 587,71 Közgyógyellátás 

7 374,82 Egyéb térítések 
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5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

3,01 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába 
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

5 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

7,31 Osztalékbevételek 

6 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

66,61 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

Hazai működési költségvetés 3 824 652,2 1 174 438,3 -2 650 213,9

Hazai felhalmozási költségvetés 261 286,2 113 130,8 -148 155,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 4 085 938,4 1 287 569,1 -2 798 369,3
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

697,1Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

5 653,0Személyi juttatások1
912,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
612,0Dologi kiadások3
112,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
24,3Beruházások6

417,4Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

591,9Személyi juttatások1
95,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

268,8Dologi kiadások3
99,4Egyéb működési célú kiadások5

Nemzeti Koncessziós Iroda 3
Működési költségvetés1

117,5Személyi juttatások1
18,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 125,5Dologi kiadások3
60,5Egyéb működési célú kiadások5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Célelőirányzatok 

54 220,6 179,72 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

22,40,610 Turisztikai célelőirányzat 
1,215 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 

megteremtése 
57,321 Nemzetközi tagdíjak 

1 789,6 65,023 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1 605,810 433,0 6 151,026 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása 243,9

82,110 345,4 642,327 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

7,8

Központi kezelésű előirányzatok 21
2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 
8 848,61 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 
2 307,7 486,42 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 

3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 185,5 18,11 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságok támogatása 

150,02 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

Hazai működési költségvetés 90 006,9 2 824,8 -87 182,1

Hazai felhalmozási költségvetés 16 565,4 251,7 -16 313,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 106 572,3 3 076,5 -103 495,8
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XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

261,9Miniszterelnöki Kormányiroda 1
Működési költségvetés1

3 623,5Személyi juttatások1
571,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
514,4Dologi kiadások3
273,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
288,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

0,9Szerencsejáték Felügyelet 2
Működési költségvetés1

726,2Személyi juttatások1
121,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
130,6Dologi kiadások3
209,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
10,4Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 19
1 Célelőirányzatok 

7,567,5 11,01 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 

46,5135 907,33 Autópálya rendelkezésre állási díj 
12 795,24 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

63,75 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 
825,06 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak 

közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása 
77,37 Nemzetközi tagdíjak 

0,88 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

0,39 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 
258,8 403,913 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 

1,217 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása 

713,9316,8156 168,11 -  19. cím összesen:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 20
6,41 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,4

Működési költségvetés1
980,4Személyi juttatások1
161,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

98,2Dologi kiadások3
82,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
25,4Beruházások6

25,46,41 323,020. cím összesen: 3,4

Központi kezelésű előirányzatok 21
23 840,22 Peres ügyek 

4 934,13 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése 

Hazai működési költségvetés 186 265,4 323,2 -185 942,2

Hazai felhalmozási költségvetés 739,3 3,4 -735,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXII. fejezet összesen 187 004,7 326,6 -186 678,1
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

131,8Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 9,9

Működési költségvetés1
1 968,0Személyi juttatások1

312,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
501,8Dologi kiadások3

72,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

95,3Beruházások6
16,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 2 899,7 131,8 -2 767,9

Hazai felhalmozási költségvetés 111,3 9,9 -101,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 3 011,0 141,7 -2 869,3
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

3 475,0Központi Statisztikai Hivatal 1 13,4

Működési költségvetés1
7 391,8Személyi juttatások1
1 304,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 645,6Dologi kiadások3
1 762,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
579,3Beruházások6

5,1Felújítások7
10,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8,8KSH Könyvtár 4
Működési költségvetés1

187,2Személyi juttatások1
31,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
67,5Dologi kiadások3
20,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
10,3Beruházások6

164,9KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
Működési költségvetés1

184,1Személyi juttatások1
30,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
77,3Dologi kiadások3

3,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4,1Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 6

0,1987,31 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 14 693,0 3 648,8 -11 044,2

Hazai felhalmozási költségvetés 609,4 13,4 -596,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 15 302,4 3 662,2 -11 640,2



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 69

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2021. évi teljesítés
XXXIII

Felhalmo-
zási bevétel

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

137,7MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 8,9

Működési költségvetés1
6 604,4Személyi juttatások1

560,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
327,1Dologi kiadások3

42,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
0,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47,2Beruházások6

7 192,6MTA Könyvtár és Információs Központ 2 18,0

Működési költségvetés1
555,9Személyi juttatások1

88,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 198,1Dologi kiadások3

68,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

12,5Beruházások6
MTA egyéb intézmények 5

1 843,21 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 

Működési költségvetés1
486,2Személyi juttatások1

75,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 678,7Dologi kiadások3

99,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

61,8Beruházások6
428,3Felújítások7
104,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

425,12 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
367,3Személyi juttatások1

59,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
219,0Dologi kiadások3

0,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

15,4Beruházások6
104,1Felújítások7

26,43 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 20,9

Működési költségvetés1
176,3Személyi juttatások1

30,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
62,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,5Beruházások6
26,8Felújítások7
81,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2,04 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
12,4Személyi juttatások1

1,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7,3Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
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0,7185,92 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok 
támogatása 

74,8461,9 40,33 Szakmai feladatok támogatása 103,3

69,46 Lendület Program 

Hazai működési költségvetés 19 520,6 9 702,5 -9 818,1

Hazai felhalmozási költségvetés 943,5 151,1 -792,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 20 464,1 9 853,6 -10 610,5
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
29,61 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 41,6

Működési költségvetés1
3 603,4Személyi juttatások1

305,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 350,7Dologi kiadások3
2 187,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4

82,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 632,4Beruházások6
0,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

13,9Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

310,2Személyi juttatások1
51,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

324,0Dologi kiadások3
6,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
24,8Beruházások6

2,3MMA Kutatóintézet 3 0,1

Működési költségvetés1
160,2Személyi juttatások1

25,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
281,0Dologi kiadások3

7,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

13,6Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 4

0,3117,8 0,31 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 
79,52 910,8 308,12 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális 

feladatainak támogatása 
1,9190,2 1,97 Pályázati alapok 

36,2 36,214 MMA műemlékvédelmi beruházásai 
64,520 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 11 979,7 163,7 -11 816,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 017,8 41,7 -1 976,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 13 997,5 205,4 -13 792,1
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 965,2NKFI Hivatal 1 186,5

Működési költségvetés1
2 400,5Személyi juttatások1

355,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 110,9Dologi kiadások3

626,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

47,5Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

4 156,31 Nemzetközi tagdíjak 
19,82 101,3 1 418,35 Nemzeti Laboratóriumok 

Hazai működési költségvetés 10 751,8 2 985,0 -7 766,8

Hazai felhalmozási költségvetés 1 465,8 186,5 -1 279,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 12 217,6 3 171,5 -9 046,1



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 73

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2021. évi teljesítés
XXXVI

Felhalmo-
zási bevétel

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

0,2ELKH Titkársága 1
Működési költségvetés1

859,1Személyi juttatások1
125,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
815,9Dologi kiadások3

2,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

22,8Beruházások6
21 847,6ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 2 828,1

Működési költségvetés1
33 631,2Személyi juttatások1

5 318,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
16 426,2Dologi kiadások3

1 956,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9 370,9Beruházások6
1 108,8Felújítások7

135,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
199,9ELKH Támogatott kutatóhelyek 3 2,9

Működési költségvetés1
3 912,9Személyi juttatások1

653,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
794,0Dologi kiadások3
113,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
294,1Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
793,6734,0 59,92 Kiválósági ösztöndíjak 0,3

Hazai működési költségvetés 65 344,2 22 841,3 -42 502,9

Hazai felhalmozási költségvetés 10 992,4 831,3 -10 161,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXVI. fejezet összesen 76 336,6 23 672,6 -52 664,0
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 
23 207,21 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 

837,32 Egyéb devizahitelek kamata 
4 453,53 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel kamatjellegű 

bevétele 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 
1,2172 525,21 Nemzetközi devizakötvények 

601,43 387,12 Belföldi devizakötvények 
675,12 940,03 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

19 069,11 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
91 009,4804 194,31 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
11 167,6345 974,22 Lakossági kötvények 

117,5389,92 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
0,64 126,01 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

23,631 261,72 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 
2 512,2202,44 Repóügyletek kamatelszámolásai 

23 248,95 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
0,148 413,51 Jutalékok és egyéb költségek 

2 327,22 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

1 534,83 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 1 460 389,9 133 811,1 -1 326 578,8

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 1 460 389,9 133 811,1 -1 326 578,8
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
557 987,41 Társasági adó 

2,13 Hitelintézeti járadék 
61 372,14 Pénzügyi szervezetek különadója 
39 368,05 Cégautóadó 

60 221,77 Bányajáradék 
28 532,58 Játékadó 

9 Ökoadó 
5 175,42 Környezetterhelési díj 

11 614,110 Egyéb befizetések 
77 276,211 Energiaellátók jövedelemadója 

113 319,512 Rehabilitációs hozzájárulás 
195 807,514 Kisadózók tételes adója 

111 232,515 Kisvállalati adó 
54 126,516 Közműadó 

9 178,018 Reklámadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
5 397 233,41 Általános forgalmi adó 
1 243 381,32 Jövedéki adó 

16 970,23 Regisztrációs adó 
58 737,14 Távközlési adó 

233 066,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 
104 250,16 Biztosítási adó 

368,67 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
2 888 586,11 Személyi jövedelemadó 

3 178,72 Egyéb lakossági adók 
224 035,54 Lakossági illetékek 

18,87 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 

Egyéb költségvetési bevételek 4
99 838,01 Vegyes bevételek 

2 Központosított bevételek 
46 392,51 Bírságbevételek 

85 814,52 Környezetvédelmi termékdíjak 
22 355,93 Egyéb központosított bevételek 4,7

247 646,44 Megtett úttal arányos útdíj 
15 574,15 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 

70 323,76 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
26 469,81 Központi költségvetési szervek 
13 801,12 Önkormányzatok befizetései 

21 177,84 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 
155 044,85 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 

Uniós programok bevételei 6
1 Kohéziós Operatív Programok 

421 703,81 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(KOP) 

774 014,7

10 Vidékfejlesztési Program (VP) 

45 316,01 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(VP) 

24 290,5

48 378,42 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) 91 528,9

11 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
705,71 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(MAHOP) 
866,0
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12 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

1 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(CEF) 

48 561,4

13 Egyéb programok 

2 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok) 9 053,1

Egyéb uniós bevételek 7
23 362,42 Vámbeszedési költség megtérítése 

48,14 Uniós támogatások utólagos megtérülése 

7,371 844,7Babaváró támogatások 24
3 993,5Diákhitel konstrukciók támogatása 25

85 973,1Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
168,24 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 

61,96 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 
1,644 802,511 Egyéb vegyes kiadások 

10 580,412 1% SZJA közcélú felhasználása 
89,419 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 

2 257,722 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
2 838,44 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
12 857,45 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
855,17 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
7,79 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 

19,710 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

208,315 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 
eredő fizetési kötelezettség 

1,21 935,2Pénzbeli kárpótlás 34
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
424 775,05 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

2 Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása 
0,43 2021. évi kompenzáció támogatása 

477 322,44 Járulék címen átadott pénzeszköz 
261 044,99 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

2 186,01 IBRD alaptőkeemelés 

2 634,32 IFC tőkeemelés 
3,33 CEB tagdíj 

37,44 Bruegel tagdíj 
1 137,35 AIIB alaptőke hozzájárulás 

2 899,16 NBB tőkeemelés 
1 761,77 IDA alaptőke-hozzájárulás 

1 246,19 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb  
kiadások 

610 467,8Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
159,313,8Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 38

0,1Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

609,01 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása 
30 572,8 24 260,62 Bethlen Gábor Alap támogatása 
25 296,53 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

31 473,0 3 235,75 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 
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362 814,4Központi Maradványelszámolási Alap 43
8 731,7Kapott előleg, támogatás visszafizetése 44

Hazai működési költségvetés 2 110 087,4 12 685 872,2 10 575 784,8

Hazai felhalmozási költségvetés 38 114,7 4,7 -38 110,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 464 418,5 1 464 418,5

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 2 148 202,1 14 150 295,4 12 002 093,3
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

26 751,61 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 0,1

15 284,13 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 
5 436,24 Bérleti díjak 
2 574,06 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 
85,81 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 437,3

2 439,82 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 

3 313,91 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

1 094,5

1 284,62 Vegyes bevételek 128,0

7 767,54 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 29,7

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
1 459,2 19 463,21 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 

10 153,17 Ingatlanok fenntartása és őrzése 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
9 710,3 11 782,61 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 
8 784,73 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
8 107,8 26,81 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 

környezetvédelmi feladatok finanszírozása 
1 425,53 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 

terhelő egyéb kiadások 
4 971,77 ÁFA elszámolás 
3 315,6 1 362,48 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
6 426,59 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

6 003,810 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

2

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
9 454,51 Koncessziós díjak 

15 000,02 Osztalékbevétel 
697,13 Egyéb bevételek 

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
55 200,01 Az NHKV Zrt. támogatása 
22 377,9 411 270,33 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb 

társaságok forrásjuttatásai 
25,04 Az MFB Zrt. működésének támogatása 

838,05 Egyéb kiadások 
2 295,5 2 342,0A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
3

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

4

9 394,01 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő 
beruházások megtérítése 

29 326,92 A regionális víziközmű társaságok támogatása 
27,3A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 5

A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek 6
297,51 Távközlési koncessziókból származó díj 

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

8
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514,92 Egyéb bevételek 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 9
15 000,01 Az  MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 

tőkeemelése 

Hazai működési költségvetés 170 421,5 90 928,8 -79 492,7

Hazai felhalmozási költségvetés 470 641,3 1 689,6 -468 951,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 641 062,8 92 618,4 -548 444,4
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1,81 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 5 937,7

3 677,12 Haszonbérleti díj 
104,43 Vagyonkezelői díj 

78,94 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
7,8 1 977,81 Termőföld vásárlás 

7 779,92 Életjáradék termőföldért 
499,33 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
977,94 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 
233,85 Bírósági döntésből eredő kiadások 

2 040,66 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

221,77 Értéknövelő beruházások megtérítése 

Hazai működési költségvetés 11 539,3 3 862,2 -7 677,1

Hazai felhalmozási költségvetés 2 199,5 5 937,7 3 738,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 13 738,8 9 799,9 -3 938,9
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XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

Központi kezelésű előirányzatok 1
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási 

központi kezelésű előirányzatai 
0,1 57 535,41 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése 

26 392,53 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi 
kezelésű előirányzatai 

500,01 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló 
kiadások 

18 053,12 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 
9 544,2 51 292,03 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások 

411,2 13 152,04 Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a 
Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása 

26 955,35 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

6 Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok 
77 000,01 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

169 100,02 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

21 356,5 355 129,27 Lakástámogatások 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 

kezelésű előirányzatok 
1 752,820 479,2 190 839,61 Magyar Falu Program 593,6

8 520,5 43 204,52 Modern Városok Program 
63,04 985,9 78 126,43 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 712,9

0,11 178,8 7 344,84 Kulturális értékmegőrző beruházások 1 170,3

6 008,717 296,8 8 063,15 Fővárosi fejlesztések 195,7

5 105,417 366,1 159,76 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 
pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények 
támogatása 

3,8105,9 2 861,77 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

1,2

2 741,7 1 107,58 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami 
fenntartók részére 

171,93 603,8 33 203,92 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 756,4

249,289 116,1 859,23 Nemzeti agrártámogatások 3,9

4 Öntözésfejlesztés 

695,0 200,02 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 

5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

32,93 316,4 50 075,71 Nagyvállalati beruházási támogatások 2 971,7

26,510 283,1 41 653,42 Területfejlesztési feladatok 1 125,1

32,36 069,8 25 748,83 Szentháromság téri ingatlanberuházás 5 019,7

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

1 Közlekedési fejlesztések 
301,2 237 102,41 Közúti fejlesztések 14,7

1 016,3 77 525,32 Vasúti fejlesztések 16,6

38,2380,0 8 402,73 Kerékpáros fejlesztések 1 122,8

310,6 26 024,64 Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések 
38,0 6 957,76 Térségi közúti beruházások 

279,97 Országos közúthálózat felújítása 

2 Gazdaságfejlesztési feladatok 
15 375,6 255,01 Autó-motorsport támogatása 

34,529 480,6 4 546,62 Gazdaságfejlesztési programok 99,8

6 762,9 33 985,13 Térségi fejlesztési feladatok 
19,711 654,2 35 656,73 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 491,9

260,4 49 251,14 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 155,0
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22,813 173,95 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény 
szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

2 343,56 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 
megvalósítása 

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

159,1331,8 62 345,71 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 4 951,2

260,719 147,8 24 120,72 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási 
programok 

22 679,1

44,310 544,33 Kötött segélyhitelezés 
43,8110 283,9 95 433,24 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 

versenyképesség-növelő támogatás 
4 515,1

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

4 452,02 510,8 38 428,11 Egészséges Budapest Program 402,2

498,22 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 
800,117 396,0 11 025,33 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 2 222,7

11,1670,3 8 239,14 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása 

5 Egyes társadalompolitikai célok 

140,747 714,94 Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása 

16,8 1 642,66 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 19,9

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

861,954 616,4 32 949,51 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 5 807,1

5,71 402,8 2 789,92 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 172,6

25,8 4 217,43 Róheim-villa rekonstrukciója 

Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások 

3

1 Egyedi magasépítési beruházások 
17 604,7 63 245,21 Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása 

333,9 674,92 Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása 

18,74 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztésének előkészítése 

696,15 Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi 
Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése 

1 227,16 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete 
rekonstrukciójának megvalósítása 

2,07 A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban 
érintett belügyi ingatlanok kiváltásának előkészítése 

2 491,58 Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és 
megvalósítása 

2 896,6 14 015,89 Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása 

6 626,1 28 357,410 Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása 
1 238,911 A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges 

beruházás megvalósítása 

12 Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és 
megvalósítása 

1 515,21 Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való 
elhelyezésének megvalósítása 

692,9 2 503,22 Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai 
Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása 

458,8 1 492,13 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete 
rekonstrukciójának megvalósítása 

116,113 Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 
örökösföldi edzőközpont előkészítése 

75,014  A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális 
fejlesztésének előkészítése 

115,815 A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
infrastrukturális fejlesztésének előkészítése 

979,716 Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése 
és megvalósítása 

15 731,7 60 559,417 Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
előkészítése és megvalósítása 
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83,918 Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan 
felújításának előkészítése 

98,719 A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztésének előkészítése és megvalósítása 

70,0 260,120 Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása 
29,5 116,021 Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása 

83,122 Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú 
fejlesztésének előkészítése 

48,823 Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése 
144,024 Emelt szintű könnyűzenei képzési központ előkészítése 

772,525 Gödi adatközpont beruházás előkészítése 
721,826 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének 

megvalósítása 
151,7 567,327 Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex 

felújításának megvalósítása 
299,9 1 426,428 Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása 

119,5 457,029 Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és 
Oktatóközpont megvalósítása 

88,7 396,930 Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és 
megvalósítása 

240,3 802,131 Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó 
és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának 
megvalósítása 

945,0 3 500,032 Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása 

349,7 1 310,133 Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
bővítésének és felújításának megvalósítása 

405,235 Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. 
ütemének megvalósítása 

160,2 593,636 Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és 
sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása 

1 422,037 Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális 
fejlesztésének megvalósítása 

155,1 604,038 Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani 
Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása 

610,039 Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex 
tetőfelújításának megvalósítása 

99,8 693,540 Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének megvalósítása 
253,441 Egy sportlétesítmény korszerűsítésének előkészítése és 

megvalósítása 
108,9 298,142 Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének 

megvalósítása 
207,0 772,543 BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása 
150,3 538,744 A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósítása 

61,1 309,745 Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme 
helyreállításának megvalósítása 

1,546 A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épülete 
felújításának megvalósítása 

110,6 423,447 Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása 
1 097,348 Nemzeti Védelmi Szolgálat új irodaépülete beruházásának 

előkészítése 
53,5 156,150 Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és 

megvalósítása 

2 Programszerű magasépítési beruházások 
570,7 2 383,81 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és 

megvalósítása 
2 893,9 10 376,32 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása 
1 436,6 5 631,93 Tornaterem fejlesztések megvalósítása 
2 074,1 7 200,54 Tanuszoda fejlesztések megvalósítása 

467,0 2 105,15 Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása 

1 180,56 Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken 
működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek 
előkészítése 

23,67 Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez 
szükséges beruházások előkészítése 
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2 347,88 Sportpark beruházások megvalósítása 

147,79 Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei 
beruházásainak előkészítése 

1 084,110 Magyar Falu Program - óvodai sport alprogram - Irány a pálya 
program megvalósítása 

7 031,43 A Beruházási Ügynökség működésének támogatása 
285,2 545,24 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 

kiadások 

6 Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek 

1 Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó 
és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának 
megvalósításával kapcsolatos bevételek 

1 130,3

2 Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósításával 
kapcsolatos bevételek 

750,0

3 Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének 
megvalósításával kapcsolatos bevételek 

566,8

18,07 Programszerű magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek 
222,18 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 

bevételek 

231 318,3240,162 504,43. cím összesen: 2 447,1

Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 4
11 218,0 19 617,41 Foglalkoztatási és képzési támogatások 
29 277,3 4 557,22 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

94 151,03 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 
1 962,14 Bérgarancia kifizetések 

745,05 Működtetési célú kifizetések 
133 633,7 15 471,26 Start-munkaprogram 

38 636,5 75,67 EU-s elő- és társfinanszírozás 
52 952,28 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 303,4

4 410,29 Egyéb bevétel 4 537,6

114 329,410 Szakképzési hozzájárulás 

458,711 Bérgarancia támogatás törlesztése 
250 878,812 Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási 

Alapot megillető része 
100 064,115 Munkahely-megtartási program 

609,036 Költségvetési támogatás 

39 721,4423 638,3409 687,74. cím összesen: 4 841,0

Hazai működési költségvetés 1 351 177,6 444 219,6 -906 958,0

Hazai felhalmozási költségvetés 1 995 118,7 62 509,3 -1 932 609,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

XLVII. fejezet összesen 3 346 296,3 506 728,9 -2 839 567,4
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

51 320,5 6 102,4Kutatási Alaprész 1
62 703,7 7 868,5Innovációs Alaprész 2
21 177,8Befizetés a központi költségvetésbe 3

2 490,6 186,4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
94 748,3Innovációs járulék 19

1 852,5Egyéb bevételek 20 237,0

31 473,0Költségvetési támogatás 23 3 235,7

Hazai működési költségvetés 137 692,6 128 073,8 -9 618,8

Hazai felhalmozási költségvetés 14 157,3 3 472,7 -10 684,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 151 849,9 131 546,5 -20 303,4
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
30 572,83 Eseti támogatás 24 260,6

4 625,8Egyéb bevétel 3 1 001,2

31 368,9 20 823,7Nemzetpolitikai célú támogatások 4
4 974,0 200,0Működtetési célú kifizetések 5

1 550,0Rákóczi Szövetség támogatása 6
70,2Egyéb kiadások 7

203,8 20,0Magyarság Háza program támogatása 8
2 100,0Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 38 716,9 35 198,6 -3 518,3

Hazai felhalmozási költségvetés 22 593,7 25 261,8 2 668,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 61 310,6 60 460,4 -850,2
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 343,7Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

2 289,8Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
9 044,6Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

70,9Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
6 387,0RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 

üzemeltetési kiadásai 
5

867,1 342,4Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

83,5Alapkezelőnek működési célra 7
26 230,5Nukleáris létesítmények befizetései 15

2,9Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16
25 296,5Költségvetési támogatás 18

475,9Egyéb bevételek 19 3 143,4

Hazai működési költségvetés 7 337,6 52 005,8 44 668,2

Hazai felhalmozási költségvetés 15 091,4 3 143,4 -11 948,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 22 429,0 55 149,2 32 720,2
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

17 748,1 5 720,7Alapból nyújtott támogatások 1
1 069,6 40,5Működési kiadások 2

255,6Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 
kiadásainak támogatása 

4

423,4Egyéb bevételek 6
10 849,4Játékadó NKA-t megillető része 7

2 933,4Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 19 073,3 14 206,2 -4 867,1

Hazai felhalmozási költségvetés 5 761,2 0,0 -5 761,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 24 834,5 14 206,2 -10 628,3
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 692 133,31 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 
1 715 163,22 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és 

nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
740,12 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

20 202,75 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
4 068,65 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
424 775,07 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 

77 000,08 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 
169 100,09 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
5 855,13 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2
1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
3 143 254,51 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

310 524,12 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
31 036,61 Árvaellátás 

380 138,52 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
612,12 Egyszeri segély 

171 254,45 Nyugdíjprémium céltartalék 
79 519,86 Tizenharmadik havi nyugdíj 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
5 316,42 Postaköltség 
1 076,03 Egyéb kiadások 

87,50,2Vagyongazdálkodás 3

Hazai működési költségvetés 4 122 732,6 4 109 125,5 -13 607,1

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 4 122 732,6 4 109 125,5 -13 607,1
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP

Egészségbiztosítási Alap 1

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
670 057,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 169 149,32 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

76 641,43 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
2 337,25 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

477 322,46 Járulék címen átvett pénzeszköz 
266 444,910 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, 

egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

9 449,67 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések 
visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel 

8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
37 960,41 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések 
59 476,72 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

185,73 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói 
és forgalmazói befizetések 

6 068,39 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
271,110 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

65 027,212 Népegészségügyi termékadó 

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
100 072,11 Csecsemőgondozási díj 
171 219,62 Táppénz 

449,03 Egyszeri segély 

9 360,54 Kártérítési és baleseti járadék 
248 508,05 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
305 380,46 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

7 Gyógyító-megelőző ellátás 

212 311,21 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
26 686,12 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
63 425,33 Fogászati ellátás 

5 459,14 Otthoni szakápolás 

9 821,35 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 
27 771,16 Művesekezelés 

429 653,37 Célelőirányzatok 
45 479,18 Mentés 

24 145,99 Laboratóriumi ellátás 
884 416,310 Összevont szakellátás 
150 844,414 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

1 651,78 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

62,59 Anyatej-ellátás 

10 Gyógyszertámogatás 
416 460,31 Gyógyszertámogatás kiadásai 

11 Gyógyászati segédeszköz támogatás 

51 146,52 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés 
támogatása 

21 323,13 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 

3 183,712 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

13 308,31 Sürgősségi ellátás 
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1 952,93 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett 
egészségügyi szolgáltatások 

15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
3 555,31 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 

3 364,12 Postaköltség 
454,23 Egyéb kiadások 

8 600,05 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
104,24,83 Vagyongazdálkodás 

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek 
926,21 Központi hivatali szerv 202,9

Működési költségvetés1
4 442,4Személyi juttatások1

731,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 682,7Dologi kiadások3

340,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

707,5Beruházások6
36,7Felújítások7

1,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

745,92 841 421,63 247 266,51. cím összesen: 202,9

Járvány elleni védekezési alap 2
78 593,92 Kiskereskedelmi adó 

95 038,43 Gépjárműadó 
131,54 Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója 

173 763,82. cím összesen:

Hazai működési költségvetés 3 247 266,5 3 015 185,4 -232 081,1

Hazai felhalmozási költségvetés 745,9 202,9 -543,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 3 248 012,4 3 015 388,3 -232 624,1

Hazai működési költségvetés 23 141 388,8 22 779 246,6 -362 142,2

Hazai felhalmozási költségvetés 4 487 038,5 766 079,6 -3 720 958,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 247 435,4 1 556 597,6 -690 837,8

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 29 875 862,7 25 101 923,8 -4 773 938,9
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2. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi 
teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 762 826,5 765 513,5 765 510,7 

1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 264 705,3 264 764,3 264 764,2 

1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 213 567,6 212 285,7 212 285,1 

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 176 015,9 178 836,5 178 836,1 

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 86 157,9 87 016,2 87 015,4 

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 379,8 22 610,8 22 609,9 

Összesen  762 826,5 765 513,5 765 510,7 

2. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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3. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak 
és pénzforgalmi teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

2.1. 
A helyi önkormányzatok általános 
feladatainak működési célú 
támogatása 

31 368,1 90 879,3 73 234,4 

2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása 

4 500,0 4 500,0 4 499,9 

2.1.2. 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
helyi önkormányzat általi ellátásának 
támogatása 

100,0 451,2 451,2 

2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi 
közlekedési feladat támogatása 

12 000,0 12 000,0 12 000,0 

2.1.4. 

A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésére kijelölt közérdekű 
közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása 

280,0 180,0 177,8 

2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása 

6 000,0 8 912,9 8 912,8 

2.1.6. Önkormányzati elszámolások 3 000,0 59 347,1 41 704,6 

2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak 
támogatása 

5 488,1 5 488,1 5 488,1 

2.2. 

A települési önkormányzatok egyes 
szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú 
támogatása 

35 260,6 34 154,2 34 153,0 

2.2.1. 
A települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása 

5 000,0 5 000,0 4 998,8 

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék 

24 741,1 23 634,7 23 634,7 

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység támogatása 

5 519,5 5 519,5 5 519,5 

2.3. 
A települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak működési 
célú támogatása 

12 608,2 12 433,0 12 432,9 

2.3.1. 
Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzat kulturális feladatainak 
támogatása 

1 770,0 1 770,0 1 770,0 

2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak kiegészítő támogatása 

10 838,2 10 663,0 10 662,9 

Összesen   79 236,9 137 466,5 119 820,3 
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4. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és 
pénzforgalmi teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú 
kiegészítő támogatásai 

22 753,0 31 483,8 31 382,7 

3.1. Vis maior támogatás 5 000,0 3 500,0 3 400,2 

3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása 

390,0 361,8 361,7 

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása 

2 000,0 3 468,3 3 468,2 

3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

500,0 1 304,1 1 304,0 

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 500,0 21 031,0 21 030,8 

3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása 

1 500,0 1 491,6 1 491,6 

3.7. 
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

300,0 17,0 16,2 

3.8. Pannon Park beruházási projekt támogatása 3 143,0 0,0 0,0 

3.9. Normafa Park program támogatása 620,0 310,0 310,0 

3.10. Kisbér Város városközpontja megújításának 
támogatása 

800,0 0,0 0,0 

3.11. Budapesti kerületi útfejlesztések 5 000,0 0,0 0,0 

Összesen   22 753,0 31 483,8 31 382,7 

4. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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5. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

EU forrás
Központi költségvetési 

forrás
Összesen

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program3 8 027 233 773 8 165 144 459 6 512 438 626,0 2 877 923,9 2 927 367,6 206 608,1 3 133 975,7

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program3 581 963 439 617 932 771 423 834 074,0 208 645,5 221 541,3 176 722,2 398 263,4

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001 3 740 440 806 2 166 295 154,3 1 215 369,5 1 341 022,8 277 606,9 1 618 629,7

Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225 3 331 800 000 3 037 700 756,6 1 194 519,9 1 194 516,9 210 797,2 1 405 314,1

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program3 3 450 061 893 3 797 555 557 2 066 337 690,3 1 236 916,2 1 157 274,7 204 224,9 1 361 499,6

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program3 2 862 280 000 2 765 256 877 1 663 970 837,4 1 026 184,6 991 399,9 162 671,2 1 154 071,1

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905 841 117 213 640 705 097,1 284 942,3 301 557,3 181 202,2 482 759,5

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921 97 856 841 71 734 699,0 33 658,9 35 083,7 6 191,2 41 274,9

Vidékfejlesztési Program4 4 590 416 862 5 595 303 802 2 739 849 932,7 1 645 756,3 2 006 028,3 447 827,0 2 453 855,4

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293 38 222 360 20 191 930,9 14 016,8 13 703,5 4 466,8 18 170,3

Operatív Programok összesen 27 161 480 312 28 990 630 686 19 343 058 798,3 9 737 933,9 10 189 496,0 1 878 317,7 12 067 813,8

Belső Biztonsági Alap 82 874 927 88 498 988 60 436 260,5 29 712 33 367,5 8 629,6 41 997,0

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 31 731 225 18 241 077 13 703 598,1 11 376 6 969,6 2 298,1 9 267,7

Belügyi Alapok összesen3 114 606 152 106 740 065 74 139 858,6 41 089 40 337,1 10 927,7 51 264,8

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 

214 600 000 0,0 0,0 76 938,4 0,0 0,0 0,0

Svájci – Magyar Együttműködési Program II (CHF) 87 620 000 0,0 0,0 31 413,5 0,0 0,0 0,0

1 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 358,52
3 Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.

4 A 2021-2022-es átmeneti évek, valamint az EURI forrásokkal növelt keretösszeg

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

euró  millió forint2

Kötelezettségvállalási állomány 
2021. december 31-én

Indikatív forráskeret a 

teljes időszakban1

Kötelezettségvállalási 
állomány

2014.01.01. és 
2021.12.31. között

Indikatív forráskeret a 
teljes időszakban

(nemzeti társfinanszírozás 
nélkül)

Megnevezés

Bizottsági átutalások 
összege

2014-2021

5. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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6. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 1 104 000 000,0 761 816 796,3 0,0 395 806,1 273 126,6 10 500,0 283 626,6
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 526 000 000,0 0,0 0,0 188 581,5 0,0 0,0 0,0
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 484 000 000,0 0,0 0,0 173 523,7 0,0 0,0 0,0
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 1 200 000 000,0 0,0 0,0 430 224,0 0,0 0,0 0,0
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 373 000 000,0 0,0 0,0 133 728,0 0,0 0,0 0,0
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 290 000 000,0 0,0 0,0 103 970,8 0,0 0,0 0,0
Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 70 000 000,0 4 916 043,7 0,0 25 096,4 1 762,5 0,0 1 762,5
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz (MAHOP Plusz) 5 000 000,0 0,0 0,0 1 792,6 0,0 0,0 0,0

Operatív Programok összesen 4 052 000 000,0 766 732 840,1 0,0 1 452 723,0 274 889,1 10 500,0 285 389,1

Belügyi Alapok összesen 15 000 000,0 0,0 0,0 5 377,8 0,0 0,0 0,0

1 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 6. számú melléklete szerinti kötelezettségvállalási keret.
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 358,52

Megnevezés

euró

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok 2021-2027

Kötelezettség-
vállalási 
állomány 

2021. december 
31-én

Bizottsági 
átutalások 

összege
2014-2020

Kötelezettség-
vállalási keret1

Kötelezettségvállalási állomány 
2021. december 31-én

 millió forint2

Kötelezettség-
vállalási keret1

6. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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2022. évi LXXVII. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról*

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 12. § (4) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:)
„b) az MNB számviteli beszámolójának megállapítása, a  166.  § (1a)  bekezdése szerinti osztalék fizetéséről való 
döntés meghozatala, továbbá az  üzletvezetésről és az  MNB vagyoni helyzetéről szóló, a  részvényesnek küldendő 
jelentés tervezetének jóváhagyása,”

 (2) Az MNB tv. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  MNB elnöke rendeletben határozza meg azt az  MNB által alkalmazott, az  MNB szervezeti és működési 
szabályzata szerint vezetői hatáskörrel rendelkező személyt vagy az MNB szervét, akire (amelyre)
a) a 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörben a  forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, 
valamint az  MNB által forgalomból bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetésének 
engedélyezésével és ellenőrzésével, és
b) a 4.  § (6)  bekezdése szerinti feladatkörben eljárva kibocsátott MNB rendeletben foglaltak megtartásának 
ellenőrzésével
kapcsolatos hatósági eljárásokban a hatáskörgyakorlási jogot átruházza.”

2. §  Az MNB tv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  emlékérme, valamint a  nehezen felismerhető, sérült bankjegy, érme, fizetési művelet során történő 
elfogadása elutasítható.”

3. §  Az MNB tv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az MNB a hitelintézet és a posta készpénzforgalma lebonyolításához kialakított infrastrukturális hálózatát 
az  MNB elnökének a  készpénzforgalmazás feltételeit szabályozó rendeletében meghatározott rendszerességgel 
és szempontrendszer szerint minősíti, és a  minősítés alapján kötelezi a  hitelintézetet és a  postát a  minősítéshez 
hozzárendelt követelményeknek megfelelő infrastrukturális hálózat kialakítására.”

4. §  Az MNB tv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB – a  Monetáris Tanács által meghatározott felvigyázói elvárásokat is érvényesítve – kijelöli a  fizetési, 
illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény szerinti fizetési, illetve 
értékpapír-elszámolási rendszereket.”

5. §  Az MNB tv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB engedélye szükséges a  fizetési rendszer működtetését végző szervezet üzletszabályzatának, 
szabályzatainak és ezek módosításának hatálybalépéséhez. Az engedélyezés során az MNB a Monetáris Tanács által 
meghatározott felvigyázói elvárásokat is figyelembe veszi.”

6. §  Az MNB tv. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 30. § a következő (2a)–(2d) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Az  MNB a  jegybanki információs rendszerben kezeli a  4.  § (1), (7) és (9)  bekezdésében meghatározott 
feladatai ellátásához feltétlenül szükséges azon – a  hitelképesség megítéléséhez, a  hitelkockázatok feltárásához 
szükséges, a  fedezetül szolgáló eszközökkel kapcsolatos, valamint hitelintézetnél, kincstárnál elhelyezett betétre 
vonatkozó, továbbá a  39.  § (1) és (3)  bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, 
szervezetek, valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása érdekében szükséges – személyes 
adatokat, amelyekre vonatkozóan az  MNB rendeletben vagy a  48.  § (3)  bekezdése alapján, felügyeleti jogkörben 
adatszolgáltatást rendelt el, azzal, hogy ezen adatszolgáltatás az  érintett természetes személyazonosító adatára, 
különleges adatára, azonosító kódjára, illetve személyazonosításra alkalmas okmánya azonosítójára nem irányulhat.
(2a) Az MNB a 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához a jegybanki információs rendszer részeként 
statisztikai rendszert működtet, amelyhez a  Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjától egyedi azonosításra alkalmas 

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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módon átveheti a  rendelkezésére álló, illetve az  adminisztratív adatforrást kezelő szervtől annak adminisztratív 
adatforrásában kezelt, a  hitelképesség megítéléséhez, a  hitelkockázatok feltárásához szükséges, a  fedezetül 
szolgáló eszközökkel kapcsolatos, valamint a hitelintézetnél, kincstárnál elhelyezett betétre vonatkozó – az érintett 
természetes személyazonosító adatát, különleges adatát, azonosító kódját, illetve személyazonosításra alkalmas 
okmánya azonosítóját ide nem értve – személyes adatokat.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerint átadott adatok kezelésére a  hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényt 
kell alkalmazni, azokat a  jegybanki információs rendszer egyéb adataitól elkülönítve kell kezelni. A  jegybanki 
információs rendszer részét képező statisztikai adatok kezelése során az MNB megtesz minden olyan szabályozási, 
technikai és szervezeti intézkedést, amely az  egyedi statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása 
érdekében szükséges.
(2c) A  jegybanki információs rendszer részeként működtetett statisztikai információs rendszer szakmai tartalmát 
és módszertanát az MNB – a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter véleményét kikérve – 
a Központi Statisztikai Hivatallal egyetértésben alakítja ki.
(2d) Az  e  § szerinti személyes adatokat tartalmazó adatszolgáltatás, adatátvétel esetében az  MNB – álnevesítés 
alkalmazásával – az  érintett természetes személy azonosítását lehetővé tevő adatokat elválasztja az  érintettre 
vonatkozó egyéb adatoktól, továbbá az  így elválasztott adatokat olyan – a  (2b)  bekezdés szerinti biztonsági 
intézkedéseknek megfelelően védett – technikai azonosítóval látja el, amelynek ismerete nélkül a  kapcsolat 
a  szolgáltatott vagy átvett adatok és az  érintett természetes személy között többé nem állítható helyre. Az  így 
elválasztott adatok közötti kapcsolat kizárólag az  MNB által, a  (2) és (2a)  bekezdésben meghatározott cél elérése 
céljából, az ahhoz szükséges időtartamig – ideiglenesen – állítható helyre. A (2) és (2a) bekezdésben meghatározott 
adatkezelési cél teljesülése esetén az  MNB az  adatokat haladéktalanul és véglegesen személyazonosításra 
alkalmatlanná teszi.”

7. §  Az MNB tv. 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB elnöke az (1) bekezdés szerinti rendeletében]
„a) a Magyarország területén hitel- és pénzkölcsön nyújtási, valamint pénzügyi lízing tevékenység keretében 
természetes személlyel kötött szerződések tekintetében
aa) az ingatlan-, illetve gépjárműhitelek és pénzügyi lízingügyletek maximális hitelfedezeti arányára,
ab) a jövedelemarányos törlesztőrészlet legfelső mértékére,
ac) a hitel-, illetve lízingtartozás jövedelem arányában megengedett maximális mértékére, valamint”
[vonatkozó szabályokat állapít meg.]

8. § (1) Az MNB tv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNB látja el a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében az  euroátutalások és -beszedések 
technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a  924/2009/eK rendelet módosításáról szóló 
2012.  március  14-i 260/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a  260/2012/eU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikke szerinti illetékes hatóságként a 260/2012/eU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.”

 (2) Az MNB tv. 40. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 
a  központi szerződő felekről és a  kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/eU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2012/eU rendelet) 2. cikk 13. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el 
a 648/2012/eU rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”

 (3) Az MNB tv. 40. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés 
javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 98/26/eK és a  2014/65/eU irányelv, valamint a  236/2012/eU 
rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
909/2014/eU rendelet) 2. cikk (1) bekezdés 17. pontja szerinti illetékes hatóságként ellátja a 909/2014/eU rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”

 (4) Az MNB tv. 40. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) Az  MNB ellátja a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/eK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/eK, a  2003/125/eK és a  2004/72/eK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:  
596/2014/eU rendelet) végrehajtását.”
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 (5) Az MNB tv. 40. §-a a következő (39) bekezdéssel egészül ki:
„(39) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében ellátja az  Unióban történő határon átnyúló 
fizetésekről szóló 2021. július 14-i (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
az  (eU)  2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 8. és 9.  cikke szerinti illetékes hatóságként 
az (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.”

9. §  Az MNB tv. 42. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében]
„g) piacfelügyeleti eljárást indít
ga) az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység észlelése esetén;
gb) a bennfentes kereskedelem, a  bennfentes információ jogosulatlan közzététele vagy piacbefolyásolás 
(a  továbbiakban ideértve az  1031/2010/eU bizottsági rendelet 37–42.  cikke szerinti bennfentes kereskedelmet, és 
piaci manipulációt) gyanúja esetén;
gc) a vezetői feladatokat ellátó személyekre és a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából; továbbá
gd) a 236/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8.  cikkében előírt bejelentési és közzétételi 
kötelezettségre és 12–14.  cikkében előírt fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok ellenőrzése 
céljából,”

10. § (1) Az MNB tv. 45. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB hatóságként jár el]
„d) a 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, 
valamint az  MNB által forgalomból bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetésének 
engedélyezése és ellenőrzése,”
[(a továbbiakban együtt: hatósági tevékenység) során.]

 (2) Az MNB tv. 45. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[Az MNB hatóságként jár el]
„g) a 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  hitelintézet és a  posta készpénzforgalma 
lebonyolításához kialakított infrastrukturális hálózatának az  MNB elnökének a  készpénzforgalmazás feltételeit 
szabályozó rendeletében meghatározott szempontrendszer szerinti minősítése, és az  ezen minősítéshez 
a  szempontrendszerben hozzárendelt követelményeknek megfelelő infrastrukturális hálózat kialakítására való 
kötelezés”
[(a továbbiakban együtt: hatósági tevékenység) során.]

11. §  Az MNB tv. 46. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az Ákr.-nek]
„1a. az ügyféli jogutódlás szabályaira,”
[vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.]

12. §  Az MNB tv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Az MNB eljárása során az Ákr. 134., 136. és 137. §-át, valamint a 138. § (2) és (3) bekezdését
a) az MNB részére fizetendő, jogszabályban meghatározott díj,
b) az MNB által kiszabott bírság,
c) az MNB által megállapított eljárási költség, valamint
d) az a)–c) pontokkal összefüggésben felmerült késedelmi pótlék
esetében kell alkalmazni.
(2) Az MNB által kiszabott bírság és az MNB által megállapított eljárási költség meg nem fizetése vagy késedelmes 
teljesítése esetén a pénzfizetési kötelezettség esedékességének napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell 
fizetni.
(3) A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén a 168. §-ban meghatározott esedékesség 
napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a  felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.
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módon átveheti a  rendelkezésére álló, illetve az  adminisztratív adatforrást kezelő szervtől annak adminisztratív 
adatforrásában kezelt, a  hitelképesség megítéléséhez, a  hitelkockázatok feltárásához szükséges, a  fedezetül 
szolgáló eszközökkel kapcsolatos, valamint a hitelintézetnél, kincstárnál elhelyezett betétre vonatkozó – az érintett 
természetes személyazonosító adatát, különleges adatát, azonosító kódját, illetve személyazonosításra alkalmas 
okmánya azonosítóját ide nem értve – személyes adatokat.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerint átadott adatok kezelésére a  hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényt 
kell alkalmazni, azokat a  jegybanki információs rendszer egyéb adataitól elkülönítve kell kezelni. A  jegybanki 
információs rendszer részét képező statisztikai adatok kezelése során az MNB megtesz minden olyan szabályozási, 
technikai és szervezeti intézkedést, amely az  egyedi statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása 
érdekében szükséges.
(2c) A  jegybanki információs rendszer részeként működtetett statisztikai információs rendszer szakmai tartalmát 
és módszertanát az MNB – a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter véleményét kikérve – 
a Központi Statisztikai Hivatallal egyetértésben alakítja ki.
(2d) Az  e  § szerinti személyes adatokat tartalmazó adatszolgáltatás, adatátvétel esetében az  MNB – álnevesítés 
alkalmazásával – az  érintett természetes személy azonosítását lehetővé tevő adatokat elválasztja az  érintettre 
vonatkozó egyéb adatoktól, továbbá az  így elválasztott adatokat olyan – a  (2b)  bekezdés szerinti biztonsági 
intézkedéseknek megfelelően védett – technikai azonosítóval látja el, amelynek ismerete nélkül a  kapcsolat 
a  szolgáltatott vagy átvett adatok és az  érintett természetes személy között többé nem állítható helyre. Az  így 
elválasztott adatok közötti kapcsolat kizárólag az  MNB által, a  (2) és (2a)  bekezdésben meghatározott cél elérése 
céljából, az ahhoz szükséges időtartamig – ideiglenesen – állítható helyre. A (2) és (2a) bekezdésben meghatározott 
adatkezelési cél teljesülése esetén az  MNB az  adatokat haladéktalanul és véglegesen személyazonosításra 
alkalmatlanná teszi.”

7. §  Az MNB tv. 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB elnöke az (1) bekezdés szerinti rendeletében]
„a) a Magyarország területén hitel- és pénzkölcsön nyújtási, valamint pénzügyi lízing tevékenység keretében 
természetes személlyel kötött szerződések tekintetében
aa) az ingatlan-, illetve gépjárműhitelek és pénzügyi lízingügyletek maximális hitelfedezeti arányára,
ab) a jövedelemarányos törlesztőrészlet legfelső mértékére,
ac) a hitel-, illetve lízingtartozás jövedelem arányában megengedett maximális mértékére, valamint”
[vonatkozó szabályokat állapít meg.]

8. § (1) Az MNB tv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNB látja el a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében az  euroátutalások és -beszedések 
technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a  924/2009/eK rendelet módosításáról szóló 
2012.  március  14-i 260/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a  260/2012/eU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikke szerinti illetékes hatóságként a 260/2012/eU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.”

 (2) Az MNB tv. 40. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 
a  központi szerződő felekről és a  kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/eU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2012/eU rendelet) 2. cikk 13. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el 
a 648/2012/eU rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”

 (3) Az MNB tv. 40. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés 
javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 98/26/eK és a  2014/65/eU irányelv, valamint a  236/2012/eU 
rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
909/2014/eU rendelet) 2. cikk (1) bekezdés 17. pontja szerinti illetékes hatóságként ellátja a 909/2014/eU rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”

 (4) Az MNB tv. 40. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) Az  MNB ellátja a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/eK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/eK, a  2003/125/eK és a  2004/72/eK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:  
596/2014/eU rendelet) végrehajtását.”
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(5) A  kötelezett a  teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az  MNB-től 
a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a  részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: 
fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre való teljesítést vagy 
az  számára aránytalan nehézséget jelentene. A  fizetési kedvezményre vonatkozó, a  jelen és a  (6)  bekezdésben 
foglalt szabályokat kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására 
irányuló kötelezettség esetén is.
(6) A  teljesítési határidő lejárta után az  ügyfél – feltéve, hogy a  végrehajtást még nem indították meg – 
az (5) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.
(7) Ha az  MNB elutasítja a  (6)  bekezdésben meghatározott igazolási kérelmet és a  fizetési kedvezmény iránti 
kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás megindításáról is.
(8) A kötelezett részére – kérelmére – fizetési kedvezmény engedélyezhető, ha a végrehajtás foganatosítása során 
bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem felróható, és rajta kívül álló ok lehetetlenné tette a határidőre való 
teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(9) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben végrehajtási 
cselekmény nem foganatosítható, és – a  kötelezett által benyújtott kérelem beérkezésének napjától – késedelmi 
pótlék nem számítható fel. Ha a  kötelezett a  fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket 
megszegi, a  végrehajtást foganatosító szerv a  végrehajtást a  hátralék teljes összegére folytatja. A  végrehajtás 
folytatásáról és a  kötelezett által benyújtott kérelem beérkezésének napjától visszamenőlegesen felszámított 
késedelmi pótlék összegéről az MNB a végrehajtást foganatosító szervet értesíti.
(10) Olyan kötelezett esetén, amely számára az MNB fizetési számlát vezet, az MNB közvetlen kielégítés útján hajtja 
be a pénzfizetésre szóló határozatból eredő lejárt tartozást.”

13. § (1) Az MNB tv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNB
a) fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezetnél legalább kétévente,
b) központi szerződő félnél legalább évente, a központi értéktárnál legalább kétévente,
c) a d) pontban foglaltakat ide nem értve
ca) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi 
intézménynél, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, nyilvános befektetési alapot kezelő befektetési 
alapkezelőnél, tőzsdénél, a  600/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint a  belső piac szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltatónál, valamint 
a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó olyan személynél és szervezetnél, amelyre kiterjed 
az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban: pénzügyi csoport) legalább háromévente,
cb) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, továbbá 
befektetési alapkezelőnél a tevékenységének megkezdését követő egy év elteltével,
d) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvényben meghatározott Integrációs Szervezethez csatlakozott hitelintézeteknél kizárólag az  összevont 
alapú megfelelés ellenőrzésére vonatkozóan a  (3)  bekezdés szerinti csoportvizsgálat keretében, a  biztosítási 
tevékenységről szóló törvény hatodik részének hatálya alá tartozó kisbiztosítónál, nyilvános befektetési alapot 
nem kezelő befektetési alapkezelőnél, magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, továbbá 
foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménynél legalább ötévente
átfogó vizsgálatot folytat le.”

 (2) Az MNB tv. 64. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) Az MNB a pénzügyi csoportnál, az összes csoporttag vonatkozásában együttesen is jogosult átfogó vizsgálatot, 
továbbá a 39. § (3) bekezdésében meghatározott felügyeleti feladatok tekintetében célvizsgálatot vagy rendkívüli 
célvizsgálatot (a továbbiakban: csoportvizsgálat) végezni. A  pénzügyi csoport átfogó vizsgálata kiterjed 
az összevont alapú felügyeletre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzésére és magában foglalhatja 
az összes csoporttagra vonatkozó törvényi előírások betartásának egyedi alapú vizsgálatát is. A pénzügyi csoportnál 
a  39.  § (3)  bekezdésében meghatározott felügyeleti feladatok tekintetében folytatott célvizsgálat, vagy rendkívüli 
célvizsgálat a Pmt.-ben csoportszinten rögzített követelmények csoportszintű és egyedi alapú vizsgálatára terjed ki.”

14. §  Az MNB tv. 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MNB megbízólevéllel kijelölt alkalmazottja a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
szervezetek igazgatósági, igazgatótanácsi, felügyelő- vagy ellenőrző bizottsági ülésein, közgyűlésein, ügyvezető 
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testületének, illetve az  ügyvezetés ellenőrzését megvalósító testületének és a  legfőbb szervének hatáskörét 
gyakorló testület ülésein jelen lehet.”

15. §  Az MNB tv. 76.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő 
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kiszabható bírság mértéke a  Hpt. 184.  §-ában és a  Bszt. 164.  §-ában meghatározott szabálysértés esetén, 
továbbá az  engedély nélkül befolyásoló részesedést szerző jogi személy, valamint betétgyűjtést vagy más 
visszafizetendő pénzeszközt hitelintézeti engedély hiányában végző vállalkozás tekintetében
a) 1 555 850 000 forintig, vagy
b) a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti év 89.  § (3)  bekezdés b) és d)  pontja szerinti 
nettó árbevételének 10 százalékáig
terjedhet.
(5a) Ha a  jogsértésből származó haszon vagy elkerült veszteség összege meghatározható, a kiszabható maximális 
bírság mértéke annak kétszerese, azzal, hogy a  bírság mértékét minden esetben az  (5) és e  bekezdés alapján 
meghatározott magasabb összegű bírsághatárra figyelemmel kell megállapítani.
(5b) Ha a  jogi személy olyan anyavállalat vagy egy anyavállalat olyan leányvállalata, amelynek a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény értelmében összevont pénzügyi beszámolót kell készítenie, akkor az (5) bekezdés szerinti nettó 
árbevétel az anyavállalat konszolidált beszámolója alapján számított, tárgyévet megelőző üzleti évi nettó árbevétele.
(6) A  kiszabható bírság mértéke a  Hpt. 184.  §-ában és a  Bszt. 164.  §-ában meghatározott szabálysértés esetén, 
továbbá az engedély nélkül befolyásoló részesedést szerző természetes személy, valamint betétgyűjtést vagy más 
visszafizetendő pénzeszköz gyűjtését végző természetes személy esetében 1 555 850 000 forint vagy – amennyiben 
meghatározható – a jogsértésből származó haszon vagy az azzal elkerült veszteség kétszerese, azzal hogy a bírság 
mértékét minden esetben a magasabb összegű bírsághatárra figyelemmel kell megállapítani.”

16. §  Az MNB tv. 86/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  vizsgálati jelentés megküldését követően olyan, az  ügy érdemi vizsgálatára lényeges kihatással járó új 
adat, tény vagy információ jut az MNB tudomására, amely szükségessé teszi a vizsgálati jelentés módosítását vagy 
kiegészítését, az MNB a vizsgálati jelentés egészét vagy módosított, illetve kiegészített részét a (4) bekezdés szerinti 
döntése meghozataláig észrevételezés céljából egy alkalommal ismételten megküldheti az  ellenőrzési eljárás alá 
vont személy vagy szervezet részére. Az ellenőrzési eljárás alá vont szervezet vagy személy ismételt észrevételezési 
határidejére a  (3)  bekezdést kell alkalmazni. Az  MNB döntésére vonatkozó eljárási határidőt az  ismételt 
észrevételezés során megtett észrevétel kézhezvételétől vagy a határidő eredménytelen elteltétől kell számítani.”

17. §  Az MNB tv. 90. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az MNB az (1) bekezdésben foglaltak esetén piacfelügyeleti eljárás helyett felügyeleti ellenőrzést is folytathat. 
A  piacfelügyeleti rendelkezések vizsgálatára indított felügyeleti ellenőrzés során a  91.  § (1)  bekezdésében 
foglaltakat alkalmazni kell.”

18. §  Az MNB tv. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok megismerésére az MNB az ügyfél vizsgált tevékenységéért felelős vagy 
azzal közvetlen összefüggésbe hozható személy vonatkozásában is jogosult, amennyiben a  piacfelügyeleti eljárás 
során beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy az ügyfél tevékenysége végzéséhez ezen értékpapír-, 
ügyfél- vagy fizetési számlán kezelt összegek is felhasználásra kerülnek. Amennyiben a megismert számlaforgalom 
alapján az  ellenőrzött személy érintettségére vonatkozó gyanú alaptalannak bizonyul, az  ellenőrzött személyt 
az  MNB ügyfélként nem vonja be a  piacfelügyeleti eljárásba, azonban az  érintett számlaforgalom ellenőrzéséről 
értesíti. Amennyiben a megismert számlaforgalom alapján az ellenőrzött személy érintettségére vonatkozó gyanú 
alaposnak bizonyul, úgy az MNB az ellenőrzött személyt a piacfelügyeleti eljárásba ügyfélként vonja be.”

19. §  Az MNB tv. 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Pénzügyi Békéltető Testület – a  Pénzügyi Békéltető Testület elnöke mérlegelése alapján – háromtagú 
tanácsban vagy egy testületi taggal jár el az ügy bonyolultságától, a szükséges szakértelemtől és az érvényesíteni 
kívánt igény összegétől függően. e  törvénynek az  eljáró tanácsra vagy annak elnökére vonatkozó szabályai 
az egyedül eljáró testületi tag esetében is alkalmazandók.”

9544	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

(5) A  kötelezett a  teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az  MNB-től 
a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a  részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: 
fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre való teljesítést vagy 
az  számára aránytalan nehézséget jelentene. A  fizetési kedvezményre vonatkozó, a  jelen és a  (6)  bekezdésben 
foglalt szabályokat kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására 
irányuló kötelezettség esetén is.
(6) A  teljesítési határidő lejárta után az  ügyfél – feltéve, hogy a  végrehajtást még nem indították meg – 
az (5) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.
(7) Ha az  MNB elutasítja a  (6)  bekezdésben meghatározott igazolási kérelmet és a  fizetési kedvezmény iránti 
kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás megindításáról is.
(8) A kötelezett részére – kérelmére – fizetési kedvezmény engedélyezhető, ha a végrehajtás foganatosítása során 
bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem felróható, és rajta kívül álló ok lehetetlenné tette a határidőre való 
teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(9) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben végrehajtási 
cselekmény nem foganatosítható, és – a  kötelezett által benyújtott kérelem beérkezésének napjától – késedelmi 
pótlék nem számítható fel. Ha a  kötelezett a  fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket 
megszegi, a  végrehajtást foganatosító szerv a  végrehajtást a  hátralék teljes összegére folytatja. A  végrehajtás 
folytatásáról és a  kötelezett által benyújtott kérelem beérkezésének napjától visszamenőlegesen felszámított 
késedelmi pótlék összegéről az MNB a végrehajtást foganatosító szervet értesíti.
(10) Olyan kötelezett esetén, amely számára az MNB fizetési számlát vezet, az MNB közvetlen kielégítés útján hajtja 
be a pénzfizetésre szóló határozatból eredő lejárt tartozást.”

13. § (1) Az MNB tv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNB
a) fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezetnél legalább kétévente,
b) központi szerződő félnél legalább évente, a központi értéktárnál legalább kétévente,
c) a d) pontban foglaltakat ide nem értve
ca) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi 
intézménynél, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, nyilvános befektetési alapot kezelő befektetési 
alapkezelőnél, tőzsdénél, a  600/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint a  belső piac szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltatónál, valamint 
a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó olyan személynél és szervezetnél, amelyre kiterjed 
az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban: pénzügyi csoport) legalább háromévente,
cb) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, továbbá 
befektetési alapkezelőnél a tevékenységének megkezdését követő egy év elteltével,
d) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvényben meghatározott Integrációs Szervezethez csatlakozott hitelintézeteknél kizárólag az  összevont 
alapú megfelelés ellenőrzésére vonatkozóan a  (3)  bekezdés szerinti csoportvizsgálat keretében, a  biztosítási 
tevékenységről szóló törvény hatodik részének hatálya alá tartozó kisbiztosítónál, nyilvános befektetési alapot 
nem kezelő befektetési alapkezelőnél, magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, továbbá 
foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménynél legalább ötévente
átfogó vizsgálatot folytat le.”

 (2) Az MNB tv. 64. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) Az MNB a pénzügyi csoportnál, az összes csoporttag vonatkozásában együttesen is jogosult átfogó vizsgálatot, 
továbbá a 39. § (3) bekezdésében meghatározott felügyeleti feladatok tekintetében célvizsgálatot vagy rendkívüli 
célvizsgálatot (a továbbiakban: csoportvizsgálat) végezni. A  pénzügyi csoport átfogó vizsgálata kiterjed 
az összevont alapú felügyeletre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzésére és magában foglalhatja 
az összes csoporttagra vonatkozó törvényi előírások betartásának egyedi alapú vizsgálatát is. A pénzügyi csoportnál 
a  39.  § (3)  bekezdésében meghatározott felügyeleti feladatok tekintetében folytatott célvizsgálat, vagy rendkívüli 
célvizsgálat a Pmt.-ben csoportszinten rögzített követelmények csoportszintű és egyedi alapú vizsgálatára terjed ki.”

14. §  Az MNB tv. 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MNB megbízólevéllel kijelölt alkalmazottja a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
szervezetek igazgatósági, igazgatótanácsi, felügyelő- vagy ellenőrző bizottsági ülésein, közgyűlésein, ügyvezető 
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20. §  Az MNB tv. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MNB a  devizában fennálló, értékpapíron alapuló követelések piaci értékelése alapján megállapított 
különbözetet a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékába helyezi el.”

21. §  Az MNB tv. 149. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elnök tárgyév március 1-jétől a  következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó, MNB-től 
származó havi alapbére az  Állami Számvevőszék elnökének az  Állami Számvevőszéktől származó havi keresetével 
egyezik meg.”

22. §  Az MNB tv. 150. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti titkot átadhatja a  feladatkörében eljáró könyvvizsgálói közfelügyeleti 
feladatokat ellátó hatóságnak. e  tekintetben a  közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket titoktartási 
kötelezettség terheli.
(4) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti feladatainak ellátása során az MNB a felügyelt intézménynek a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata 
elvégzésére hatályos megbízással rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló személy, illetve könyvvizsgáló cég részére 
kezdeményezheti az  (1)  bekezdés szerinti titkot tartalmazó, rendelkezésére álló adatok, információk átadását, 
amennyiben mérlegelése alapján úgy ítéli meg, hogy azok a könyvvizsgálat elvégzése szempontjából jelentőséggel 
bírnak. e  tekintetben a  könyvvizsgáló személyt és a  könyvvizsgáló cég képviselőit, valamint alkalmazottait 
titoktartási kötelezettség terheli.
(5) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti titkot átadhatja a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére, amennyiben adott 
könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel szembeni fegyelmi vagy kamarai minőségellenőrzési eljárás lefolytatására 
kéri fel, továbbá ezen eljárásokban a tényállás megállapítása céljából.”

23. §  Az MNB tv. 164/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MNB a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül elbírálja a bejelentést.”

24. § (1) Az MNB tv. 166. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 166. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Amennyiben a  tárgyév végére vonatkozóan a  saját tőke összege meghaladja a  jegyzett tőke összegét, 
az MNB a tárgyévi nyereségének 50%-át osztalékként kifizeti.
(1a) Az  MNB a  tárgyévi veszteséggel, illetve a  tárgyévi nyereség 50%-ával kiegészített eredménytartalék pozitív 
összegéből az  igazgatóság döntése alapján – legfeljebb a  saját tőke jegyzett tőkét meghaladó összegéig – fizet 
osztalékot.
(1b) Az  (1) és (1a)  bekezdés szerinti osztalékot a  tárgyévi beszámolóról a  6.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
megküldését követő 30 napon belül kell kifizetni.”

 (2) Az MNB tv. 166. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  tárgyév végére vonatkozóan a  saját tőke összege a  jegyzett tőke alá csökken, a  különbözetet 
a  központi költségvetés 5 éven belül, évente egyenlő részletben – a  6.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
részvényes általi kézhezvételét követő 30 napon belül – közvetlenül az  eredménytartalék javára megtéríti. 
Amennyiben a  saját tőke összege meghaladja a  jegyzett tőkét, a  még fennálló összes térítési kötelezettség 
megszűnik. Amennyiben az  5 éves időtartamon belül a  központi költségvetésnek újabb térítési kötelezettsége 
keletkezik, annak teljesítésére e bekezdésben meghatározottak alkalmazandók azzal, hogy a központi költségvetés 
biztosítja, hogy az MNB saját tőkéje huzamosabb ideig ne maradjon a jegyzett tőke szintje alatt.”

25. §  Az MNB tv. 167. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Bevallást alapdíjak vonatkozásában nem kell teljesíteni. Változó díj fizetésére nem kötelezettek nem kötelesek 
bevallást benyújtani.”
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26. §  Az MNB tv. 170. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. § (1) Az MNB bevételét képezi
a) a felügyeleti díj,
b) az MNB által kiszabott bírságok,
c) az igazgatási-szolgáltatási díj, és
d) az egyéb – a)–c) pontba nem tartozó – bevétel.
(2) Az MNB által kiszabott bírságból származó, megfizetett bevétel
a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására;
b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére, támogatására;
c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a  pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint ezen célok 
elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére;
d) alapítványi támogatásra;
e) karitatív célra; valamint
f ) előző évi összegének 6%-a az  MNB tevékenységének a  környezetre gyakorolt hatásai enyhítése céljából 
környezetvédelmi célok elősegítésére, támogatására
fordítható.
(3) A  bírságbevétel (2)  bekezdés f )  pontja szerinti felhasználásra vonatkozó szerződéseket az  MNB megkötésüket 
követően haladéktalanul nyilvánosságra hozza honlapján.”

27. §  Az MNB tv. 171. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a 4. § (2) és (5) bekezdésében foglalt feladatai körében rendeletben 
szabályozza
a) a készpénzforgalmazás feltételeit,
b) a pénzfeldolgozási tevékenység szabályait.
(3) felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy a  4.  § (5)  bekezdésében foglalt feladatai körében rendeletben 
szabályozza
a) a fizetési forgalomban a fizetési megbízások lebonyolításának és a fizetési módok részletes szabályait,
b) a központi értéktári tevékenységet végző szervezet vonatkozásában
ba) az üzletszabályzat tartalmi és formai követelményeit,
bb) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat,
bc) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,
bd) a kiegyenlítés rendjét,
be) a kockázatok kezelésének szabályait,
bf ) a kötelező biztosíték képzésének, felhasználásának szabályait,
bg) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait, és
bh) a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjak megállapításának alapelveit;
c) a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet esetében
ca) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat,
cb) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,
cc) a központi szerződő fél által garantált ügyletek teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,
cd) a kockázatok kezelésének szabályait,
ce) a kötelező biztosítékok képzésének, felhasználásának szabályait,
cf ) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait,
cg) a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjak megállapításának alapelveit, és
ch) az elszámolás és teljesítés rendjét,
d) a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat, és
e) a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatának tartalmi és formai követelményeit, 
valamint a tevékenység végzéséhez szükséges szabályzatokra vonatkozó követelményeket.”

28. §  Az MNB tv. 54. alcíme a következő 183/N. §-sal egészül ki:
„183/N.  § (1) A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2022. évi 
LXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított 76. § (5), (5a) és (6) bekezdését, 86/A. § (5) bekezdését, 
90. § (2) bekezdését, 91. § (5) bekezdését a Módtv.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.
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20. §  Az MNB tv. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MNB a  devizában fennálló, értékpapíron alapuló követelések piaci értékelése alapján megállapított 
különbözetet a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékába helyezi el.”

21. §  Az MNB tv. 149. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elnök tárgyév március 1-jétől a  következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó, MNB-től 
származó havi alapbére az  Állami Számvevőszék elnökének az  Állami Számvevőszéktől származó havi keresetével 
egyezik meg.”

22. §  Az MNB tv. 150. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti titkot átadhatja a  feladatkörében eljáró könyvvizsgálói közfelügyeleti 
feladatokat ellátó hatóságnak. e  tekintetben a  közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket titoktartási 
kötelezettség terheli.
(4) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti feladatainak ellátása során az MNB a felügyelt intézménynek a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata 
elvégzésére hatályos megbízással rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló személy, illetve könyvvizsgáló cég részére 
kezdeményezheti az  (1)  bekezdés szerinti titkot tartalmazó, rendelkezésére álló adatok, információk átadását, 
amennyiben mérlegelése alapján úgy ítéli meg, hogy azok a könyvvizsgálat elvégzése szempontjából jelentőséggel 
bírnak. e  tekintetben a  könyvvizsgáló személyt és a  könyvvizsgáló cég képviselőit, valamint alkalmazottait 
titoktartási kötelezettség terheli.
(5) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti titkot átadhatja a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére, amennyiben adott 
könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel szembeni fegyelmi vagy kamarai minőségellenőrzési eljárás lefolytatására 
kéri fel, továbbá ezen eljárásokban a tényállás megállapítása céljából.”

23. §  Az MNB tv. 164/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MNB a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül elbírálja a bejelentést.”

24. § (1) Az MNB tv. 166. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 166. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Amennyiben a  tárgyév végére vonatkozóan a  saját tőke összege meghaladja a  jegyzett tőke összegét, 
az MNB a tárgyévi nyereségének 50%-át osztalékként kifizeti.
(1a) Az  MNB a  tárgyévi veszteséggel, illetve a  tárgyévi nyereség 50%-ával kiegészített eredménytartalék pozitív 
összegéből az  igazgatóság döntése alapján – legfeljebb a  saját tőke jegyzett tőkét meghaladó összegéig – fizet 
osztalékot.
(1b) Az  (1) és (1a)  bekezdés szerinti osztalékot a  tárgyévi beszámolóról a  6.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
megküldését követő 30 napon belül kell kifizetni.”

 (2) Az MNB tv. 166. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  tárgyév végére vonatkozóan a  saját tőke összege a  jegyzett tőke alá csökken, a  különbözetet 
a  központi költségvetés 5 éven belül, évente egyenlő részletben – a  6.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
részvényes általi kézhezvételét követő 30 napon belül – közvetlenül az  eredménytartalék javára megtéríti. 
Amennyiben a  saját tőke összege meghaladja a  jegyzett tőkét, a  még fennálló összes térítési kötelezettség 
megszűnik. Amennyiben az  5 éves időtartamon belül a  központi költségvetésnek újabb térítési kötelezettsége 
keletkezik, annak teljesítésére e bekezdésben meghatározottak alkalmazandók azzal, hogy a központi költségvetés 
biztosítja, hogy az MNB saját tőkéje huzamosabb ideig ne maradjon a jegyzett tőke szintje alatt.”

25. §  Az MNB tv. 167. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Bevallást alapdíjak vonatkozásában nem kell teljesíteni. Változó díj fizetésére nem kötelezettek nem kötelesek 
bevallást benyújtani.”
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(2) A Módtv.4.-gyel módosított 149. § (1)–(3), (5), (6) és (8) bekezdését első alkalommal a Módtv.4. hatálybalépésének 
napjától 2023. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan kell alkalmazni.”

29. §  Az MNB tv. 186. § (5) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„23. (39) bekezdése az (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

30. §  Az MNB tv.
a) 4. § (5) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
b) 7. §-ában az „A gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe az „A Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdésében „a Gt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
d) 27. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
e) 30. § (15) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2a)” szöveg,
f ) 45. § c) pontjában az „(5)” szövegrész helyébe a „(9)” szöveg,
g) 54. § (1) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
h) 90. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a)–d) és f ) ” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
i) 100. § (3) bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg,
j) 149.  § (2)  bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg, a „bérének” szövegrész helyébe 

az „alapbérének” szöveg,
k) 149.  § (3)  bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg, a „bérének” szövegrész helyébe 

az „alapbérének” szöveg,
l) 149. § (5) és (6) bekezdésében a „bérének” szövegrész helyébe az „alapbérének” szöveg,
m) 149. § (8) bekezdésében a „bérükkel” szövegrész helyébe az „alapbérükkel” szöveg,
n) 173/A.  §-ában az „a 13.  §” szövegrész helyébe az „a 12.  § (7)  bekezdésében, valamint a  13.  §” szöveg és 

a „helyettesítésére” szövegrész helyébe a „helyettesítésére, kizárására” szöveg
lép.

31. §  Hatályát veszti az MNB tv.
a) 26. § (1) bekezdésében a „ , de törvényes fizetőeszközre átváltható” szövegrész,
b) 28. § (4) bekezdése,
c) 28/A. §-a,
d) 29. §-a,
e) 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „és befektetési vállalkozások” szövegrész,
f ) 45. § e) pontjában a „valamint” szövegrész,
g) 55/A. § (1) bekezdése,
h) 75. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a „ , de törvényes fizetőeszközre beváltható” szövegrész,
i) 147. § (4) és (5) bekezdése,
j) 169. §-a,
k) 171. § (1) bekezdés g) pontjában a „ , de törvényes fizetőeszközre átváltható” szövegrész,
l) 177. § (2) bekezdése,
m) 186. § (5) bekezdés 3. pontja.

32. § (1) ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 13. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

33. §  Az 1. §, a 4–7. §, a 9. §, a 19. §, a 25. §, a 30. § a)–e) és i) pontja, a 31. § a), b), d), e) és j) pontja az Alaptörvény 41. cikk 
(1), (2), (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 1. § (1) bekezdés 27. pontja tekintetében a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII.  törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. §, a 8. § és a 14. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7.  § tekintetében az  életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi 
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13.  § és az  1.  melléklet tekintetében az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2023. január 1-jétől a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.) 
62. § (1) és (6) bekezdése alapján 15 százalékkal kell emelni a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított
 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. fogyatékossági támogatást,
17. vakok személyi járadékát,
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátást,
19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
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22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres 
pénzbeli ellátásokat,

24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. nemzeti gondozási díjat és
28. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerinti emelését 
kormányrendelet elrendeli.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás 
helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését 
követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény 9.  § b)  pontja szerinti 
esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel 
meg kell emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben 
kell folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) Az  emelést a  2023. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991.  évi XII.  törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.

3. § (1) A  központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28.  pontja 
szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

 (2) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 23.  pontja szerinti 
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A 13. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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(2) A Módtv.4.-gyel módosított 149. § (1)–(3), (5), (6) és (8) bekezdését első alkalommal a Módtv.4. hatálybalépésének 
napjától 2023. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan kell alkalmazni.”

29. §  Az MNB tv. 186. § (5) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„23. (39) bekezdése az (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

30. §  Az MNB tv.
a) 4. § (5) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
b) 7. §-ában az „A gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe az „A Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdésében „a Gt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
d) 27. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
e) 30. § (15) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2a)” szöveg,
f ) 45. § c) pontjában az „(5)” szövegrész helyébe a „(9)” szöveg,
g) 54. § (1) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
h) 90. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a)–d) és f ) ” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
i) 100. § (3) bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg,
j) 149.  § (2)  bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg, a „bérének” szövegrész helyébe 

az „alapbérének” szöveg,
k) 149.  § (3)  bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg, a „bérének” szövegrész helyébe 

az „alapbérének” szöveg,
l) 149. § (5) és (6) bekezdésében a „bérének” szövegrész helyébe az „alapbérének” szöveg,
m) 149. § (8) bekezdésében a „bérükkel” szövegrész helyébe az „alapbérükkel” szöveg,
n) 173/A.  §-ában az „a 13.  §” szövegrész helyébe az „a 12.  § (7)  bekezdésében, valamint a  13.  §” szöveg és 

a „helyettesítésére” szövegrész helyébe a „helyettesítésére, kizárására” szöveg
lép.

31. §  Hatályát veszti az MNB tv.
a) 26. § (1) bekezdésében a „ , de törvényes fizetőeszközre átváltható” szövegrész,
b) 28. § (4) bekezdése,
c) 28/A. §-a,
d) 29. §-a,
e) 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „és befektetési vállalkozások” szövegrész,
f ) 45. § e) pontjában a „valamint” szövegrész,
g) 55/A. § (1) bekezdése,
h) 75. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a „ , de törvényes fizetőeszközre beváltható” szövegrész,
i) 147. § (4) és (5) bekezdése,
j) 169. §-a,
k) 171. § (1) bekezdés g) pontjában a „ , de törvényes fizetőeszközre átváltható” szövegrész,
l) 177. § (2) bekezdése,
m) 186. § (5) bekezdés 3. pontja.

32. § (1) ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 13. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

33. §  Az 1. §, a 4–7. §, a 9. §, a 19. §, a 25. §, a 30. § a)–e) és i) pontja, a 31. § a), b), d), e) és j) pontja az Alaptörvény 41. cikk 
(1), (2), (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 105
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12. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.”

13. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
14. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti” szövegrész.

15. §  Hatályát veszti
a) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
b) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet,
c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) 

Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
59. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

59. 2023 19,31 19,31
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22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres 
pénzbeli ellátásokat,

24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. nemzeti gondozási díjat és
28. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerinti emelését 
kormányrendelet elrendeli.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás 
helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését 
követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény 9.  § b)  pontja szerinti 
esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel 
meg kell emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben 
kell folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) Az  emelést a  2023. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991.  évi XII.  törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.

3. § (1) A  központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28.  pontja 
szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

 (2) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 23.  pontja szerinti 
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A 13. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.8686	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	204. szám 

6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.”

7. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi XXXII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2023. évben 142 775 forint.”

8. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „248 760” szövegrészek helyébe a „286 075” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „124 385” szövegrész helyébe a „143 045” szöveg
lép.

9. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2023. január 1-jétől havi 134 750 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

10. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet
a) 72/B.  § (8)  bekezdésében az „öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg és az „annak ötven százalékánál” szövegrész 
helyébe a „15 000 forintnál” szöveg,

b) 72/B. § (9) bekezdésében a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
c) 72/B. § (12) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

25%-át” szövegrész helyébe az  „a 8 000 forintot” szöveg és az  „annak 10%-ánál” szövegrész helyébe 
a „3 000 forintnál” szöveg,

d) 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „80 000” szövegrész helyébe a „100 000” szöveg,
e) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
f ) 72/B.  § (19)  bekezdésében az  „öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg,
g) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „100 000” szövegrész helyébe a „140 000” szöveg,
h) 72/B.  § (20)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott – az  évközi 

emelésekkel növelt – legkisebb összegének háromszorosát” szövegrész helyébe az „a 100 000 forintot” szöveg
lép.

11. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén 
az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 32 785 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 38 555 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 52 045 Ft.
(5) 2023. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 32 785 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 38 555 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 52 045 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”

106 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.”

7. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi XXXII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2023. évben 142 775 forint.”

8. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „248 760” szövegrészek helyébe a „286 075” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „124 385” szövegrész helyébe a „143 045” szöveg
lép.

9. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2023. január 1-jétől havi 134 750 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

10. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet
a) 72/B.  § (8)  bekezdésében az „öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg és az „annak ötven százalékánál” szövegrész 
helyébe a „15 000 forintnál” szöveg,

b) 72/B. § (9) bekezdésében a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
c) 72/B. § (12) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

25%-át” szövegrész helyébe az  „a 8 000 forintot” szöveg és az  „annak 10%-ánál” szövegrész helyébe 
a „3 000 forintnál” szöveg,

d) 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „80 000” szövegrész helyébe a „100 000” szöveg,
e) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
f ) 72/B.  § (19)  bekezdésében az  „öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg,
g) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „100 000” szövegrész helyébe a „140 000” szöveg,
h) 72/B.  § (20)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott – az  évközi 

emelésekkel növelt – legkisebb összegének háromszorosát” szövegrész helyébe az „a 100 000 forintot” szöveg
lép.

11. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén 
az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 32 785 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 38 555 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 52 045 Ft.
(5) 2023. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 32 785 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 38 555 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 52 045 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	204.	szám	 8687

12. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.”

13. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
14. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti” szövegrész.

15. §  Hatályát veszti
a) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
b) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet,
c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) 

Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
59. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

59. 2023 19,31 19,31

MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	204.	szám	 8685

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres 
pénzbeli ellátásokat,

24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. nemzeti gondozási díjat és
28. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerinti emelését 
kormányrendelet elrendeli.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás 
helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését 
követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény 9.  § b)  pontja szerinti 
esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel 
meg kell emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben 
kell folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) Az  emelést a  2023. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991.  évi XII.  törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.

3. § (1) A  központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28.  pontja 
szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

 (2) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 23.  pontja szerinti 
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A 13. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.8686	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	204. szám 

6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.”

7. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi XXXII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2023. évben 142 775 forint.”

8. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „248 760” szövegrészek helyébe a „286 075” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „124 385” szövegrész helyébe a „143 045” szöveg
lép.

9. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2023. január 1-jétől havi 134 750 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

10. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet
a) 72/B.  § (8)  bekezdésében az „öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg és az „annak ötven százalékánál” szövegrész 
helyébe a „15 000 forintnál” szöveg,

b) 72/B. § (9) bekezdésében a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
c) 72/B. § (12) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

25%-át” szövegrész helyébe az  „a 8 000 forintot” szöveg és az  „annak 10%-ánál” szövegrész helyébe 
a „3 000 forintnál” szöveg,

d) 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „80 000” szövegrész helyébe a „100 000” szöveg,
e) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
f ) 72/B.  § (19)  bekezdésében az  „öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg,
g) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „100 000” szövegrész helyébe a „140 000” szöveg,
h) 72/B.  § (20)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott – az  évközi 

emelésekkel növelt – legkisebb összegének háromszorosát” szövegrész helyébe az „a 100 000 forintot” szöveg
lép.

11. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén 
az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 32 785 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 38 555 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 52 045 Ft.
(5) 2023. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 32 785 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 38 555 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 52 045 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 107
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12. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.”

13. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
14. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti” szövegrész.

15. §  Hatályát veszti
a) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
b) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet,
c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) 

Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
59. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

59. 2023 19,31 19,31
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1. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)]
„bh) 232/B. § (14) bekezdése,”
[szerinti feladatok ellátására.]

2. §  Az R. 8. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  NNK az  (1)  bekezdés b)  pont bh)  alpontjában foglalt feladat ellátása céljából az  adatok kutatása során 
olyan adatfeldolgozóval köthet szerződést, amely az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak mellett megfelel 
a következő feltételeknek:
a) székhelye Magyarországon található,
b) egészségügyi adatok kutatásában legalább 180 nap gyakorlattal rendelkezik,
c) biztosítja az általa feldolgozott adatok Magyarországon történő tárolását,
d) adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja orvos közreműködését.
(5) A  (4)  bekezdés b) és d)  pontjában szereplő feltételt nem kell alkalmazni azon adatfeldolgozóra, amely 
az  adatkezelő megbízásából kizárólag technikai közreműködést biztosít, így különösen az  adatok rögzítését, 
tárolását, anonimizálását, továbbítását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését végzi.”

3. §  Az R.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az „az országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK)” szöveg,
b) 6. §-ában a „Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)” szövegrész helyébe az „NNK” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 11. §-ában az „országos tisztifőorvost” szövegrész helyébe 

az „NNK-t” szöveg,
d) 8.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „országos tisztifőorvos” szövegrész helyébe 

az „NNK” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2023. évi kompenzációjáról

A Kormány a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad) a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi  

CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,
ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,
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af ) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 
szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ai) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
aj) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
al) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a  továbbiakban: egyházi 
foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §  E rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági 
társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak 
a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2023. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a  (2)–(16)  bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 
31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel  
a  2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és 
az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt – a  tartós 
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és 
azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
szervvel fennálló, 1.  § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e  rendelet hatálya alá tartozó 
munkáltatóval létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult, és jogviszonya az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a  2010. év decemberében vagy 
annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
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12. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.”

13. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
14. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti” szövegrész.

15. §  Hatályát veszti
a) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
b) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet,
c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) 

Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
59. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

59. 2023 19,31 19,31
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af ) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 
szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ai) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
aj) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
al) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a  továbbiakban: egyházi 
foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §  E rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági 
társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak 
a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2023. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a  (2)–(16)  bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 
31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel  
a  2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és 
az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt – a  tartós 
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és 
azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
szervvel fennálló, 1.  § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e  rendelet hatálya alá tartozó 
munkáltatóval létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult, és jogviszonya az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a  2010. év decemberében vagy 
annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
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fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi 
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet 
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb, 
és
a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet 

szerinti kompenzációra jogosult;
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve a  kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el  
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és  
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét;

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és 
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – 
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a  2011. év decemberében vagy annak egy 
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
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fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi 
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet 
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb, 
és
a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet 

szerinti kompenzációra jogosult;
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve a  kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el  
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és  
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét;

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és 
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – 
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a  2011. év decemberében vagy annak egy 
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
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családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján  
a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla 
összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló  
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a  kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum 
elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján 
elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció 
összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 

végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  298/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi 
alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 

továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni
a) a  Kjt. 66.  §-a és 79/E.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése 

alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján 
megállapított illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,
d) a Küt. szerinti illetményt,
e) a  hivatásos foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 168.  §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 

a  rendvédelmi alkalmazottak esetében a  Hszt. 289.  §-a szerinti illetményt, a  rendvédelmi szervnél működő 
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 317/B.  §-a és a Hszt. 317/C.  §-a szerinti 
illetményt,
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af ) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 
szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ai) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
aj) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
al) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a  továbbiakban: egyházi 
foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §  E rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági 
társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak 
a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2023. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a  (2)–(16)  bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 
31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel  
a  2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és 
az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt – a  tartós 
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és 
azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó 
szervvel fennálló, 1.  § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e  rendelet hatálya alá tartozó 
munkáltatóval létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult, és jogviszonya az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a  2010. év decemberében vagy 
annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
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fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi 
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet 
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb, 
és
a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet 

szerinti kompenzációra jogosult;
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve a  kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el  
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és  
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét;

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és 
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – 
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval  
a  2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a  2011. év decemberében vagy annak egy 
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
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az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyházak részére a  2023. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb  
200 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2023. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott 
és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

8. § (1) A  támogatás igénylése a  bevett egyház által az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből a  2023. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2023. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2023. november 10-éig tájékoztatást,  
a  2023. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2024. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az  ágazat 
teljes létszámát, az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre 
kerülő összegeket és a  munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. 
Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra 
való jogosultság felmerülése esetén a  bevett egyház részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény 
esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására 
kerül sor, melynek jogosságát az  e  bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az  e  bekezdés 
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2023. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2023. március 15-éig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
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családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján  
a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla 
összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló  
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a  kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum 
elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján 
elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció 
összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 

végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  298/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi 
alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 

továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni
a) a  Kjt. 66.  §-a és 79/E.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése 

alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján 
megállapított illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,
d) a Küt. szerinti illetményt,
e) a  hivatásos foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 168.  §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 

a  rendvédelmi alkalmazottak esetében a  Hszt. 289.  §-a szerinti illetményt, a  rendvédelmi szervnél működő 
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 317/B.  §-a és a Hszt. 317/C.  §-a szerinti 
illetményt,
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f ) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
g) a  Haj. 67.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), a  honvédelmi alkalmazott számára a  Haj. 70–74.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, a  Haj. 75.  §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az  egyes 
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j) az  Mt. hatálya alá tartozó, a  közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
l) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdése 
szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján megállapított  
illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt,
n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

 (2) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
(a  továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt céltartalék terhére, 
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a) a  központi költségvetési szervek, a  köztestületi költségvetési szervek és az  országos nemzetiségi 

önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az  államháztartásért felelős 
miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2023. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti költségvetési szerveknél és a  helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a  támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2023. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2023. évi 
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az  országos 
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt 
új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény 
esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás 
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így 
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f ) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
g) a  Haj. 67.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), a  honvédelmi alkalmazott számára a  Haj. 70–74.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, a  Haj. 75.  §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az  egyes 
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j) az  Mt. hatálya alá tartozó, a  közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
l) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdése 
szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján megállapított  
illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt,
n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

 (2) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
(a  továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt céltartalék terhére, 
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a) a  központi költségvetési szervek, a  köztestületi költségvetési szervek és az  országos nemzetiségi 

önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az  államháztartásért felelős 
miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2023. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti költségvetési szerveknél és a  helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a  támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2023. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2023. évi 
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az  országos 
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt 
új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény 
esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás 
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így 
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az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyházak részére a  2023. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb  
200 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2023. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott 
és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

8. § (1) A  támogatás igénylése a  bevett egyház által az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből a  2023. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2023. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2023. november 10-éig tájékoztatást,  
a  2023. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2024. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az  ágazat 
teljes létszámát, az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre 
kerülő összegeket és a  munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. 
Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra 
való jogosultság felmerülése esetén a  bevett egyház részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény 
esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására 
kerül sor, melynek jogosságát az  e  bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az  e  bekezdés 
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2023. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2023. március 15-éig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
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családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján  
a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla 
összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló  
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a  kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum 
elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján 
elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció 
összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 

végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  298/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi 
alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 

továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni
a) a  Kjt. 66.  §-a és 79/E.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése 

alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján 
megállapított illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,
d) a Küt. szerinti illetményt,
e) a  hivatásos foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 168.  §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 

a  rendvédelmi alkalmazottak esetében a  Hszt. 289.  §-a szerinti illetményt, a  rendvédelmi szervnél működő 
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 317/B.  §-a és a Hszt. 317/C.  §-a szerinti 
illetményt,
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f ) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
g) a  Haj. 67.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), a  honvédelmi alkalmazott számára a  Haj. 70–74.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, a  Haj. 75.  §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az  egyes 
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j) az  Mt. hatálya alá tartozó, a  közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
l) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdése 
szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján megállapított  
illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt,
n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

 (2) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
(a  továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt céltartalék terhére, 
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a) a  központi költségvetési szervek, a  köztestületi költségvetési szervek és az  országos nemzetiségi 

önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az  államháztartásért felelős 
miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2023. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti költségvetési szerveknél és a  helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a  támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2023. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2023. évi 
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az  országos 
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt 
új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény 
esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás 
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így 
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az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyházak részére a  2023. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb  
200 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2023. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott 
és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

8. § (1) A  támogatás igénylése a  bevett egyház által az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből a  2023. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2023. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2023. november 10-éig tájékoztatást,  
a  2023. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2024. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az  ágazat 
teljes létszámát, az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre 
kerülő összegeket és a  munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. 
Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra 
való jogosultság felmerülése esetén a  bevett egyház részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény 
esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására 
kerül sor, melynek jogosságát az  e  bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az  e  bekezdés 
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2023. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2023. március 15-éig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 8769

leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az  a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat  
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2023. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű 
kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A  változás 
bejelentése előtt a  korábbi nyilatkozat alapján a  változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a  kompenzáció nem az  e  rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem 
az  (5)  bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül 
megállapításra, a  már kifizetett kompenzáció összege a  következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből 
levonásra kerül.

11. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. §  E rendeletet első alkalommal a 2023. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. §  Ez a rendelet 2024. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

114 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyházak részére a  2023. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb  
200 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2023. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott 
és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

8. § (1) A  támogatás igénylése a  bevett egyház által az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből a  2023. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2023. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2023. november 10-éig tájékoztatást,  
a  2023. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2024. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az  ágazat 
teljes létszámát, az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre 
kerülő összegeket és a  munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. 
Az e bekezdés szerinti tájékoztatás vagy elszámolás keretében jelzett új támogatási igény vagy többlettámogatásra 
való jogosultság felmerülése esetén a  bevett egyház részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény 
esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására 
kerül sor, melynek jogosságát az  e  bekezdés szerinti elszámolás keretében szükséges igazolni. Az  e  bekezdés 
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2023. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2023. március 15-éig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
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leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az  a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat  
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2023. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű 
kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A  változás 
bejelentése előtt a  korábbi nyilatkozat alapján a  változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a  kompenzáció nem az  e  rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem 
az  (5)  bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül 
megállapításra, a  már kifizetett kompenzáció összege a  következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből 
levonásra kerül.

11. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. §  E rendeletet első alkalommal a 2023. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. §  Ez a rendelet 2024. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az  a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat  
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2023. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű 
kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A  változás 
bejelentése előtt a  korábbi nyilatkozat alapján a  változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a  kompenzáció nem az  e  rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem 
az  (5)  bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül 
megállapításra, a  már kifizetett kompenzáció összege a  következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből 
levonásra kerül.

11. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

12. §  E rendeletet első alkalommal a 2023. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. §  Ez a rendelet 2024. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció  

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  –500  100  29501–30000  8 000  59001–59500  15 900  130001–131500  14 900  214001–214500  8 500

3.  501–1000  300  30001–30500  8 100  59501–60000  16 000  131501–133000  14 800  214501–215000  8 400

4.  1001–1500  400  30501–31000  8 300  60001–60500  16 200  133001–134500  14 700  215001–215500  8 200

5.  1501–2000  500  31001–31500  8 400  60501–61000  16 300  134501–136500  14 600  215501–216000  8 100

6.  2001–2500  700  31501–32000  8 500  61001–61500  16 400  136501–138000  14 500  216001–216500  8 000

7.  2501–3000  800  32001–32500  8 700  61501–62000  16 600  138001–139500  14 400  216501–217000  7 800

8.  3001–3500  900  32501–33000  8 800  62001–62500  16 700  139501–141000  14 300  217001–217500  7 700

9.  3501–4000  1 100  33001–33500  9 000  62501–63000  16 800  141001–142500  14 200  217501–218000  7 500

10.  4001–4500  1 200  33501–34000  9 100  63001–63500  17 000  142501–144500  14 100  218001–218500  7 400

11.  4501–5000  1 300  34001–34500  9 200  63501–64000  17 100  144501–146000  14 000  218501–219000  7 200

12.  5001–5500  1 500  34501–35000  9 400  64001–64500  17 200  146001–147500  13 900  219001–219500  7 100

13.  5501–6000  1 600  35001–35500  9 500  64501–65000  17 400  147501–149000  13 800  219501–220000  6 900

14.  6001–6500  1 700  35501–36000  9 600  65001–65500  17 500  149001–150500  13 700  220001–220500  6 800

15.  6501–7000  1 900  36001–36500  9 800  65501–66000  17 600  150501–152500  13 600  220501–221000  6 600

16.  7001–7500  2 000  36501–37000  9 900  66001–66500  17 800  152501–154000  13 500  221001–221500  6 500

17.  7501–8000  2 100  37001–37500  10 000  66501–67000  17 900  154001–155500  13 400  221501–222000  6 300

18.  8001–8500  2 300  37501–38000  10 200  67001–67500  18 000  155501–157000  13 300  222001–222500  6 200

19.  8501–9000  2 400  38001–38500  10 300  67501–68000  18 200  157001–159000  13 200  222501–223000  6 000

20.  9001–9500  2 500  38501–39000  10 400  68001–68500  18 300  159001–160500  13 100  223001–223500  5 900

21.  9501–10000  2 700  39001–39500  10 600  68501–69000  18 400  160501–162000  13 000  223501–224000  5 700

22.  10001–10500  2 800  39501–40000  10 700  69001–69500  18 600  162001–163500  12 900  224001–224500  5 600

23.  10501–11000  2 900  40001–40500  10 800  69501–70500  18 700  163501–165000  12 800  224501–225000  5 400

24.  11001–11500  3 100  40501–41000  11 000  70501–72500  18 600  165001–167000  12 700  225001–225500  5 300

25.  11501–12000  3 200  41001–41500  11 100  72501–74000  18 500  167001–168500  12 600  225501–226000  5 100

26.  12001–12500  3 300  41501–42000  11 200  74001–75500  18 400  168501–170000  12 500  226001–226500  5 000

27.  12501–13000  3 500  42001–42500  11 400  75501–77000  18 300  170001–171500  12 400  226501–227000  4 900

28.  13001–13500  3 600  42501–43000  11 500  77001–78500  18 200  171501–173000  12 300  227001–227500  4 700
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8771

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció  

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

29.  13501–14000  3 700  43001–43500  11 600  78501–80500  18 100  173001–175000  12 200  227501–228000  4 600

30.  14001–14500  3 900  43501–44000  11 800  80501–82000  18 000  175001–176500  12 100  228001–228500  4 400

31.  14501–15000  4 000  44001–44500  11 900  82001–83500  17 900  176501–178000  12 000  228501–229000  4 300

32.  15001–15500  4 100  44501–45000  12 000  83501–85000  17 800  178001–179500  11 900  229001–229500  4 100

33.  15501–16000  4 300  45001–45500  12 200  85001–86500  17 700  179501–181000  11 800  229501–230000  4 000

34.  16001–16500  4 400  45501–46000  12 300  86501–88500  17 600  181001–183000  11 700  230001–230500  3 800

35.  16501–17000  4 500  46001–46500  12 400  88501–90000  17 500  183001–184500  11 600  230501–231000  3 700

36.  17001–17500  4 700  46501–47000  12 600  90001–91500  17 400  184501–186000  11 500  231001–231500  3 500

37.  17501–18000  4 800  47001–47500  12 700  91501–93000  17 300  186001–187500  11 400  231501–232000  3 400

38.  18001–18500  4 900  47501–48000  12 800  93001–94500  17 200  187501–189000  11 300  232001–232500  3 200

39.  18501–19000  5 100  48001–48500  13 000  94501–96500  17 100  189001–191000  11 200  232501–233000  3 100

40.  19001–19500  5 200  48501–49000  13 100  96501–98000  17 000  191001–192500  11 100  233001–233500  2 900

41.  19501–20000  5 300  49001–49500  13 200  98001–99500  16 900  192501–194000  11 000  233501–234000  2 800

42.  20001–20500  5 500  49501–50000  13 400  99501–101000  16 800  194001–195500  10 900  234001–234500  2 600

43.  20501–21000  5 600  50001–50500  13 500  101001–102500  16 700  195501–197000  10 800  234501–235000  2 500

44.  21001–21500  5 700  50501–51000  13 600  102501–104500  16 600  197001–199000  10 700  235001–235500  2 300

45.  21501–22000  5 900  51001–51500  13 800  104501–106000  16 500  199001–200500  10 600  235501–236000  2 200

46.  22001–22500  6 000  51501–52000  13 900  106001–107500  16 400  200501–202000  10 500  236001–236500  2 000

47.  22501–23000  6 100  52001–52500  14 000  107501–109000  16 300  202001–203500  10 400  236501–237000  1 900

48.  23001–23500  6 300  52501–53000  14 200  109001–110500  16 200  203501–205000  10 300  237001–237500  1 800

49.  23501–24000  6 400  53001–53500  14 300  110501–112500  16 100  205001–207000  10 200  237501–238000  1 600

50.  24001–24500  6 500  53501–54000  14 400  112501–114000  16 000  207001–208500  10 100  238001–238500  1 500

51.  24501–25000  6 700  54001–54500  14 600  114001–115500  15 900  208501–209500  10 000  238501–239000  1 300

52.  25001–25500  6 800  54501–55000  14 700  115501–117000  15 800  209501–210000  9 900  239001–239500  1 200

53.  25501–26000  6 900  55001–55500  14 800  117001–118500  15 700  210001–210500  9 700  239501–240000  1 000

54.  26001–26500  7 100  55501–56000  15 000  118501–120500  15 600  210501–211000  9 600  240001–240500  900

55.  26501–27000  7 200  56001–56500  15 100  120501–122000  15 500  211001–211500  9 400  240501–241000  700

56.  27001–27500  7 300  56501–57000  15 200  122001–123500  15 400  211501–212000  9 300  241001–241500  600

57.  27501–28000  7 500  57001–57500  15 400  123501–125000  15 300  212001–212500  9 100  241501–242000  400

58.  28001–28500  7 600  57501–58000  15 500  125001–126500  15 200  212501–213000  9 000  242001–242500  300
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció  

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

59.  28501–29000  7 700  58001–58500  15 600  126501–128500  15 100  213001–213500  8 800  242501–243000  100

60.  29001–29500  7 900  58501–59000  15 800  128501–130000  15 000  213501–214000  8 700   

2. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  –500  100  25001–25500  6 600  50001–50500  13 100  119001–121000  12 400  190001–190500  6 600

3.  501–1000  300  25501–26000  6 700  50501–51000  13 200  121001–123000  12 300  190501–191000  6 400

4.  1001–1500  400  26001–26500  6 900  51001–51500  13 400  123001–125000  12 200  191001–191500  6 300

5.  1501–2000  500  26501–27000  7 000  51501–52000  13 500  125001–127000  12 100  191501–192000  6 200

6.  2001–2500  600  27001–27500  7 100  52001–52500  13 600  127001–129000  12 000  192001–192500  6 000

7.  2501–3000  800  27501–28000  7 300  52501–53000  13 800  129001–131000  11 900  192501–193000  5 900

8.  3001–3500  900  28001–28500  7 400  53001–53500  13 900  131001–133000  11 800  193001–193500  5 700

9.  3501–4000  1 000  28501–29000  7 500  53501–54000  14 000  133001–135000  11 700  193501–194000  5 600

10.  4001–4500  1 200  29001–29500  7 700  54001–54500  14 100  135001–136500  11 600  194001–194500  5 500

11.  4501–5000  1 300  29501–30000  7 800  54501–55000  14 300  136501–138500  11 500  194501–195000  5 300

12.  5001–5500  1 400  30001–30500  7 900  55001–55500  14 400  138501–140500  11 400  195001–195500  5 200

13.  5501–6000  1 600  30501–31000  8 000  55501–56000  14 500  140501–142500  11 300  195501–196000  5 000

14.  6001–6500  1 700  31001–31500  8 200  56001–56500  14 700  142501–144500  11 200  196001–196500  4 900

15.  6501–7000  1 800  31501–32000  8 300  56501–57000  14 800  144501–146500  11 100  196501–197000  4 700

16.  7001–7500  1 900  32001–32500  8 400  57001–57500  14 900  146501–148500  11 000  197001–197500  4 600

17.  7501–8000  2 100  32501–33000  8 600  57501–58000  15 100  148501–150500  10 900  197501–198000  4 500

18.  8001–8500  2 200  33001–33500  8 700  58001–58500  15 200  150501–152500  10 800  198001–198500  4 300

19.  8501–9000  2 300  33501–34000  8 800  58501–59000  15 300  152501–154500  10 700  198501–199000  4 200

20.  9001–9500  2 500  34001–34500  9 000  59001–59500  15 400  154501–156500  10 600  199001–199500  4 000

21.  9501–10000  2 600  34501–35000  9 100  59501–60000  15 500  156501–158500  10 500  199501–200000  3 900
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8773

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

22.  10001–10500  2 700  35001–35500  9 200  60001–62000  15 400  158501–160500  10 400  200001–200500  3 800

24.  11001–11500  3 000  36001–36500  9 500  63501–65500  15 200  162501–164500  10 200  201001–201500  3 500

25.  11501–12000  3 100  36501–37000  9 600  65501–67500  15 100  164501–166500  10 100  201501–202000  3 300

26.  12001–12500  3 200  37001–37500  9 700  67501–69500  15 000  166501–168500  10 000  202001–202500  3 200

27.  12501–13000  3 400  37501–38000  9 900  69501–71500  14 900  168501–170500  9 900  202501–203000  3 000

28.  13001–13500  3 500  38001–38500  10 000  71501–73500  14 800  170501–172500  9 800  203001–203500  2 900

29.  13501–14000  3 600  38501–39000  10 100  73501–75500  14 700  172501–174000  9 700  203501–204000  2 800

30.  14001–14500  3 800  39001–39500  10 300  75501–77500  14 600  174001–176000  9 600  204001–204500  2 600

31.  14501–15000  3 900  39501–40000  10 400  77501–79500  14 500  176001–178000  9 500  204501–205000  2 500

32.  15001–15500  4 000  40001–40500  10 500  79501–81500  14 400  178001–180000  9 400  205001–205500  2 300

33.  15501–16000  4 200  40501–41000  10 600  81501–83500  14 300  180001–181000  9 300  205501–206000  2 200

34.  16001–16500  4 300  41001–41500  10 800  83501–85500  14 200  181001–181500  9 100  206001–206500  2 100

35.  16501–17000  4 400  41501–42000  10 900  85501–87500  14 100  181501–182000  9 000  206501–207000  1 900

36.  17001–17500  4 500  42001–42500  11 000  87501–89500  14 000  182001–182500  8 900  207001–207500  1 800

37.  17501–18000  4 700  42501–43000  11 200  89501–91500  13 900  182501–183000  8 700  207501–208000  1 600

38.  18001–18500  4 800  43001–43500  11 300  91501–93500  13 800  183001–183500  8 600  208001–208500  1 500

39.  18501–19000  4 900  43501–44000  11 400  93501–95500  13 700  183501–184000  8 400  208501–209000  1 300

40.  19001–19500  5 100  44001–44500  11 500  95501–97500  13 600  184001–184500  8 300  209001–209500  1 200

41.  19501–20000  5 200  44501–45000  11 700  97501–99500  13 500  184501–185000  8 100  209501–210000  1 100

42.  20001–20500  5 300  45001–45500  11 800  99501–101000  13 400  185001–185500  8 000  210001–210500  900

43.  20501–21000  5 500  45501–46000  11 900  101001–103000  13 300  185501–186000  7 900  210501–211000  800

44.  21001–21500  5 600  46001–46500  12 100  103001–105000  13 200  186001–186500  7 700  211001–211500  600

45.  21501–22000  5 700  46501–47000  12 200  105001–107000  13 100  186501–187000  7 600  211501–212000  500

46.  22001–22500  5 800  47001–47500  12 300  107001–109000  13 000  187001–187500  7 400  212001–212500  400

47.  22501–23000  6 000  47501–48000  12 500  109001–111000  12 900  187501–188000  7 300  212501–213000  200

48.  23001–23500  6 100  48001–48500  12 600  111001–113000  12 800  188001–188500  7 200  213001–213500  100

49.  23501–24000  6 200  48501–49000  12 700  113001–115000  12 700  188501–189000  7 000   

50.  24001–24500  6 400  49001–49500  12 800  115001–117000  12 600  189001–189500  6 900   

51.  24501–25000  6 500  49501–50000  13 000  117001–119000  12 500  189501–190000  6 700   
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3. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  1–4000  0  78001–78500  5 100  98501–99000  10 400  148501–150500  10 900  193001–193500  5 700

3.  4001–12000  100  78501–79000  5 200  99001–99500  10 600  150501–152500  10 800  193501–194000  5 600

4.  12001–20000  200  79001–79500  5 400  99501–100000  10 700  152501–154500  10 700  194001–194500  5 500

5.  20001–28500  300  79501–80000  5 500  100001–100500  10 800  154501–156500  10 600  194501–195000  5 300

6.  28501–36500  400  80001–80500  5 600  100501–101000  10 900  156501–158500  10 500  195001–195500  5 200

7.  36501–44500  500  80501–81000  5 800  101001–101500  11 100  158501–160500  10 400  195501–196000  5 000

8.  44501–52500  600  81001–81500  5 900  101501–102000  11 200  160501–162500  10 300  196001–196500  4 900

9.  52501–61000  700  81501–82000  6 000  102001–102500  11 300  162501–164500  10 200  196501–197000  4 700

10.  61001–62000  800  82001–82500  6 100  102501–103000  11 500  164501–166500  10 100  197001–197500  4 600

11.  62001–62500  1 000  82501–83000  6 300  103001–103500  11 600  166501–168500  10 000  197501–198000  4 500

12.  62501–63000  1 100  83001–83500  6 400  103501–104000  11 700  168501–170500  9 900  198001–198500  4 300

13.  63001–63500  1 200  83501–84000  6 500  104001–104500  11 900  170501–172500  9 800  198501–199000  4 200

14.  63501–64000  1 300  84001–84500  6 700  104501–105000  12 000  172501–174000  9 700  199001–199500  4 000

15.  64001–64500  1 500  84501–85000  6 800  105001–105500  12 100  174001–176000  9 600  199501–200000  3 900

16.  64501–65000  1 600  85001–85500  6 900  105501–106000  12 200  176001–178000  9 500  200001–200500  3 800

17.  65001–65500  1 700  85501–86000  7 100  106001–106500  12 400  178001–180000  9 400  200501–201000  3 600

18.  65501–66000  1 900  86001–86500  7 200  106501–107000  12 500  180001–181000  9 300  201001–201500  3 500

19.  66001–66500  2 000  86501–87000  7 300  107001–107500  12 600  181001–181500  9 100  201501–202000  3 300

20.  66501–67000  2 100  87001–87500  7 400  107501–108000  12 800  181501–182000  9 000  202001–202500  3 200

21.  67001–67500  2 300  87501–88000  7 600  108001–108500  12 900  182001–182500  8 900  202501–203000  3 000

22.  67501–68000  2 400  88001–88500  7 700  108501–109000  13 000  182501–183000  8 700  203001–203500  2 900

23.  68001–68500  2 500  88501–89000  7 800  109001–111000  12 900  183001–183500  8 600  203501–204000  2 800

24.  68501–69000  2 600  89001–89500  8 000  111001–113000  12 800  183501–184000  8 400  204001–204500  2 600

25.  69001–69500  2 800  89501–90000  8 100  113001–115000  12 700  184001–184500  8 300  204501–205000  2 500

26.  69501–70000  2 900  90001–90500  8 200  115001–117000  12 600  184501–185000  8 100  205001–205500  2 300

27.  70001–70500  3 000  90501–91000  8 400  117001–119000  12 500  185001–185500  8 000  205501–206000  2 200

28.  70501–71000  3 200  91001–91500  8 500  119001–121000  12 400  185501–186000  7 900  206001–206500  2 100
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény ( 

Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

29.  71001–71500  3 300  91501–92000  8 600  121001–123000  12 300  186001–186500  7 700  206501–207000  1 900

30.  71501–72000  3 400  92001–92500  8 700  123001–125000  12 200  186501–187000  7 600  207001–207500  1 800

31.  72001–72500  3 500  92501–93000  8 900  125001–127000  12 100  187001–187500  7 400  207501–208000  1 600

32.  72501–73000  3 700  93001–93500  9 000  127001–129000  12 000  187501–188000  7 300  208001–208500  1 500

33.  73001–73500  3 800  93501–94000  9 100  129001–131000  11 900  188001–188500  7 200  208501–209000  1 300

34.  73501–74000  3 900  94001–94500  9 300  131001–133000  11 800  188501–189000  7 000  209001–209500  1 200

35.  74001–74500  4 100  94501–95000  9 400  133001–135000  11 700  189001–189500  6 900  209501–210000  1 100

36.  74501–75000  4 200  95001–95500  9 500  135001–136500  11 600  189501–190000  6 700  210001–210500  900

37.  75001–75500  4 300  95501–96000  9 600  136501–138500  11 500  190001–190500  6 600  210501–211000  800

38.  75501–76000  4 500  96001–96500  9 800  138501–140500  11 400  190501–191000  6 400  211001–211500  600

39.  76001–76500  4 600  96501–97000  9 900  140501–142500  11 300  191001–191500  6 300  211501–212000  500

40.  76501–77000  4 700  97001–97500  10 000  142501–144500  11 200  191501–192000  6 200  212001–212500  400

41.  77001–77500  4 800  97501–98000  10 200  144501–146500  11 100  192001–192500  6 000  212501–213000  200

42.  77501–78000  5 000  98001–98500  10 300  146501–148500  11 000  192501–193000  5 900  213001–213500  100

4. melléklet az 515/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  1–4000  0  132001–132500  3 900  148501–149000  8 100  182001–182500  8 900  198501–199000  4 200

3.  4001–12000  100  132501–133000  4 000  149001–149500  8 300  182501–183000  8 700  199001–199500  4 000

4.  12001–20000  200  133001–133500  4 100  149501–150000  8 400  183001–183500  8 600  199501–200000  3 900

5.  20001–28500  300  133501–134000  4 200  150001–150500  8 500  183501–184000  8 400  200001–200500  3 800

6.  28501–36500  400  134001–134500  4 400  150501–151000  8 700  184001–184500  8 300  200501–201000  3 600

7.  36501–44500  500  134501–135000  4 500  151001–151500  8 800  184501–185000  8 100  201001–201500  3 500

8.  44501–52500  600  135001–135500  4 600  151501–152000  8 900  185001–185500  8 000  201501–202000  3 300
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A B C D E F G H I J

1.
 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

 Kompenzáció 

(Ft/hó)

 Illetmény  

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

9.  52501–61000  700  135501–136000  4 800  152001–152500  9 000  185501–186000  7 900  202001–202500  3 200

10.  61001–69000  800  136001–136500  4 900  152501–153000  9 200  186001–186500  7 700  202501–203000  3 000

11.  69001–77000  900  136501–137000  5 000  153001–153500  9 300  186501–187000  7 600  203001–203500  2 900

12.  77001–85500  1 000  137001–137500  5 200  153501–154000  9 400  187001–187500  7 400  203501–204000  2 800

13.  85501–93500  1 100  137501–138000  5 300  154001–154500  9 600  187501–188000  7 300  204001–204500  2 600

14.  93501–101500  1 200  138001–138500  5 400  154501–155000  9 700  188001–188500  7 200  204501–205000  2 500

15.  101501–110000  1 300  138501–139000  5 500  155001–155500  9 800  188501–189000  7 000  205001–205500  2 300

16.  110001–118000  1 400  139001–139500  5 700  155501–156000  10 000  189001–189500  6 900  205501–206000  2 200

17.  118001–123500  1 500  139501–140000  5 800  156001–156500  10 100  189501–190000  6 700  206001–206500  2 100

18.  123501–124000  1 600  140001–140500  5 900  156501–157000  10 200  190001–190500  6 600  206501–207000  1 900

19.  124001–124500  1 800  140501–141000  6 100  157001–157500  10 300  190501–191000  6 400  207001–207500  1 800

20.  124501–125000  1 900  141001–141500  6 200  157501–158500  10 500  191001–191500  6 300  207501–208000  1 600

21.  125001–125500  2 000  141501–142000  6 300  158501–160500  10 400  191501–192000  6 200  208001–208500  1 500

22.  125501–126000  2 200  142001–142500  6 500  160501–162500  10 300  192001–192500  6 000  208501–209000  1 300

23.  126001–126500  2 300  142501–143000  6 600  162501–164500  10 200  192501–193000  5 900  209001–209500  1 200

24.  126501–127000  2 400  143001–143500  6 700  164501–166500  10 100  193001–193500  5 700  209501–210000  1 100

25.  127001–127500  2 600  143501–144000  6 800  166501–168500  10 000  193501–194000  5 600  210001–210500  900

26.  127501–128000  2 700  144001–144500  7 000  168501–170500  9 900  194001–194500  5 500  210501–211000  800

27.  128001–128500  2 800  144501–145000  7 100  170501–172500  9 800  194501–195000  5 300  211001–211500  600

28.  128501–129000  2 900  145001–145500  7 200  172501–174000  9 700  195001–195500  5 200  211501–212000  500

29.  129001–129500  3 100  145501–146000  7 400  174001–176000  9 600  195501–196000  5 000  212001–212500  400

30.  129501–130000  3 200  146001–146500  7 500  176001–178000  9 500  196001–196500  4 900  212501–213000  200

31.  130001–130500  3 300  146501–147000  7 600  178001–180000  9 400  196501–197000  4 700  213001–213500  100

32.  130501–131000  3 500  147001–147500  7 700  180001–181000  9 300  197001–197500  4 600   

33.  131001–131500  3 600  147501–148000  7 900  181001–181500  9 100  197501–198000  4 500   

34.  131501–132000  3 700  148001–148500  8 000  181501–182000  9 000  198001–198500  4 300   
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A Kormány 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § Az  intézmény vezetője, illetve a  csatlakozásra jogosult az  egyes intézmények földgázfelhasználásának 
szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Módr.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött 
írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a  földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a  földgáz-kereskedelmi 
szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr. hatálybalépését követően is érvényesíti.”

3. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében a „75%-a” szövegrész helyébe a „60%-a” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 529/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló  
453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80.  és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  Kormány a  2023. évi villamosenergia-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 kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást.
(2) A  Kormány által kijelölt személy különösen indokolt esetben a  Kormány által az  (1)  bekezdés alapján 
megállapított mérték alól felmentést adhat.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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3. §  A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) kizárólagosan vagy részben a  Korm. rendelet 6.  § i)  pontja szerinti építési tevékenységre vonatkozóan  

– a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén –, valamint
b) a 2. § szerinti esetben
a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető, az  a)  pont vonatkozásában azzal, hogy – a  Korm. rendelet 6.  § 
i) pontja szerinti építési tevékenység kivételével – csak olyan építési tevékenység után válhat jogosulttá az igénylő 
a támogatásra, amelynek megvalósítása és a kapcsolódó számlák kifizetése 2022. december 31-éig megtörtént.

4. § (1) A 2. § szerinti esetben, a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell a Korm. 
rendelet 9.  § (3)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában foglalt okiratot, vagy a  gyermek halála esetén az  ezt tanúsító 
halotti anyakönyvi kivonatot vagy azok másolatát.

 (2) A 3. § a) pontja szerinti esetben, a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell 
a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:
a) a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő, a Korm. rendelet 6. § i) pontja szerinti 

építési tevékenység kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést 
és

b) a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 4. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80.  § és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvényt (a  továbbiakban: Kkt.), a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi 
XLII.  törvényt (a  továbbiakban: Vktv.), a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvényt (a  továbbiakban: 
Vasúti tv.), a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: 2006. évi LIII. tv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvényt (a  továbbiakban: Vtv.), az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvényt (a  továbbiakban: Áht.), 
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényt (a továbbiakban: Turizmus tv.), 
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.  törvényt (a  továbbiakban: Ámbtv.), 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.), 
és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Áhsz.) az e  rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kkt. 29. § (1) bekezdésétől eltérően az országos közutak építtetője, valamint a Vktv. 87. § 4a. pontja, a Vasúti tv. 
2. § 2.3. pontja és a 2006. évi LIII. tv. 6/Q. § (1) bekezdése szerinti fejlesztési közreműködő az állami beruházásokért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) is lehet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  állami tulajdonú gazdasági társaságként működő közútfejlesztési, valamint 
víziközlekedés fejlesztésében, vasútfejlesztésben, vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
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Igazgatóság) kell benyújtania. Az  Igazgatóság a  kérelem elbírálásától függően folyósítja a  kérelem szerinti 
költségeket.

 (2) Az Igazgatóság ellenőrzi a munkavállalót megillető apasági szabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti 
díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az  ellenőrzés a  kifizetést megelőzően 
a  munkáltató által benyújtott, erre a  célra rendszeresített nyomtatvány vagy űrlap adatainak formai, tartalmi 
és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a  helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében 
utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

 (3) A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az Igazgatóság visszafizetési 
kötelezettséget megállapító határozatot hoz. A  határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye. 
A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

 (4) A munkáltató a munkavállalót megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar 
Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a  célra rendszeresített nyomtatványon vagy űrlapon 
– március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – elektronikus úton kérelmezheti. 
Az  Igazgatóság a  benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a  kimutatott – negyedéven belül 
összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől 
számított három évig számolhatóak el.

6. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. §  A 2022. december 31-éig a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és 
a  pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján igénybe 
vett apai pótszabadság megtérítésére a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről 
és a  pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet  
2022. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

8. §  Hatályát veszti
a) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a  pótszabadsággal 

összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet,
b) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 
Ávr.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A 2022. június 30. napjáig folyósított költségvetési támogatások tekintetében az Ávr. 98. § (3) bekezdésében foglalt 
ügyleti kamat számításakor a  2021. július 1-jét követő minden naptári félév teljes idejére a  2021. július 1. napján 
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érvényes jegybanki alapkamat az  irányadó, kivéve, ha az  Ávr. 98.  § (3)  bekezdése szerint számított ügyleti kamat 
mértéke ennél alacsonyabb.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 537/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző 
intézményeket érintő 2022. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés j)  pontjában és a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központi költségvetés kiegészítő támogatási előleget biztosít az  egyházi fenntartó részére a  bevett egyház 
és annak belső egyházi jogi személye, valamint az  egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény által fenntartott 
köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből adódó 2022. évi többletkiadások 
ellentételezéséhez.

2. § (1) A 2022. évi egyszeri kiegészítő támogatás fajlagos összege 19 626 forint/fő.
 (2) A  bevett egyházat megillető kiegészítő támogatás összegét a  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 

Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a  bevett egyházi fenntartó részére a  2021. évre végleges döntéssel 
megállapított működési támogatás alapjául szolgáló, 2020. október 1-jei létszám 8/12-ed és a  2021. október 1-jei 
létszám 4/12-ed részének figyelembevételével határozza meg.

 (3) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti támogatás összegéről a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/R. §-a szerinti támogatásról szóló határozatban 
hivatalból dönt.

 (4) Az  Igazgatóság a  kiegészítő támogatás összegét a  bevett egyház részére a  Vhr. 37/R.  §-a szerinti  
korrekció összegével egy időben folyósítja.

3. §  A kiegészítő támogatásra a  Vhr. elszámolásra, ellenőrzésére és visszafizetésére vonatkozó szabályait nem kell 
alkalmazni, de a  kiegészítő támogatást a  bevett egyház köteles elkülönítetten nyilvántartani és a  támogatás  
teljes összegét az 1. § szerinti célokra fordítani.

4. §  A 2.  § (4)  bekezdése szerinti kiegészítő támogatás mint folyósított előleg és a  bevett egyházat megillető 
költségvetési támogatás különbözetének rendezésére a Vhr. 37/R. §-a szerint kerül sor.

5. §  ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §  ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

124 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 539/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 
417/2022. (X. 27.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A Gytv. 25. § (2e) bekezdése alapján engedélyezett gyógyszer – a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint elrendelt egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: egészségügyi 
válsághelyzet) megszűnése esetén – a gyógyszer lejárati idejéig adományozható, a betegek számára hozzáférhetővé 
tehető, illetve alkalmazható, feltéve, hogy a  gyógyszer az  egészségügyi válsághelyzet megszűnése előtt 
Magyarországra behozatalra került.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 540/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló  
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a gyermeket 
nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően 
az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolja, hogy legkorábban 
a  Korm. rendelet 7.  §-a szerinti vállalkozási szerződés megkötésének vagy az  első számla kibocsátásának napján 
a  Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 2.  pontjának megfelelő gyermeke életben volt, vagy a  12. hetét betöltött 
várandósság fennállt.
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3. §  A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) kizárólagosan vagy részben a  Korm. rendelet 6.  § i)  pontja szerinti építési tevékenységre vonatkozóan  

– a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén –, valamint
b) a 2. § szerinti esetben
a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető, az  a)  pont vonatkozásában azzal, hogy – a  Korm. rendelet 6.  § 
i) pontja szerinti építési tevékenység kivételével – csak olyan építési tevékenység után válhat jogosulttá az igénylő 
a támogatásra, amelynek megvalósítása és a kapcsolódó számlák kifizetése 2022. december 31-éig megtörtént.

4. § (1) A 2. § szerinti esetben, a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell a Korm. 
rendelet 9.  § (3)  bekezdés e)  pont eb)  alpontjában foglalt okiratot, vagy a  gyermek halála esetén az  ezt tanúsító 
halotti anyakönyvi kivonatot vagy azok másolatát.

 (2) A 3. § a) pontja szerinti esetben, a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell 
a következő dokumentumokat vagy azok másolatát:
a) a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő, a Korm. rendelet 6. § i) pontja szerinti 

építési tevékenység kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést 
és

b) a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 4. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80.  § és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvényt (a  továbbiakban: Kkt.), a  víziközlekedésről szóló 2000.  évi 
XLII.  törvényt (a  továbbiakban: Vktv.), a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvényt (a  továbbiakban: 
Vasúti tv.), a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: 2006. évi LIII. tv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI.  törvényt (a  továbbiakban: Vtv.), az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvényt (a  továbbiakban: Áht.), 
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényt (a továbbiakban: Turizmus tv.), 
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.  törvényt (a  továbbiakban: Ámbtv.), 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.), 
és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Áhsz.) az e  rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kkt. 29. § (1) bekezdésétől eltérően az országos közutak építtetője, valamint a Vktv. 87. § 4a. pontja, a Vasúti tv. 
2. § 2.3. pontja és a 2006. évi LIII. tv. 6/Q. § (1) bekezdése szerinti fejlesztési közreműködő az állami beruházásokért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) is lehet.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  állami tulajdonú gazdasági társaságként működő közútfejlesztési, valamint 
víziközlekedés fejlesztésében, vasútfejlesztésben, vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
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Igazgatóság) kell benyújtania. Az  Igazgatóság a  kérelem elbírálásától függően folyósítja a  kérelem szerinti 
költségeket.

 (2) Az Igazgatóság ellenőrzi a munkavállalót megillető apasági szabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti 
díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az  ellenőrzés a  kifizetést megelőzően 
a  munkáltató által benyújtott, erre a  célra rendszeresített nyomtatvány vagy űrlap adatainak formai, tartalmi 
és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a  helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében 
utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

 (3) A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az Igazgatóság visszafizetési 
kötelezettséget megállapító határozatot hoz. A  határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye. 
A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

 (4) A munkáltató a munkavállalót megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar 
Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a  célra rendszeresített nyomtatványon vagy űrlapon 
– március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – elektronikus úton kérelmezheti. 
Az  Igazgatóság a  benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a  kimutatott – negyedéven belül 
összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől 
számított három évig számolhatóak el.

6. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. §  A 2022. december 31-éig a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és 
a  pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján igénybe 
vett apai pótszabadság megtérítésére a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről 
és a  pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet  
2022. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

8. §  Hatályát veszti
a) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a  pótszabadsággal 

összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet,
b) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 
Ávr.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A 2022. június 30. napjáig folyósított költségvetési támogatások tekintetében az Ávr. 98. § (3) bekezdésében foglalt 
ügyleti kamat számításakor a  2021. július 1-jét követő minden naptári félév teljes idejére a  2021. július 1. napján 
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érvényes jegybanki alapkamat az  irányadó, kivéve, ha az  Ávr. 98.  § (3)  bekezdése szerint számított ügyleti kamat 
mértéke ennél alacsonyabb.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 537/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző 
intézményeket érintő 2022. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés j)  pontjában és a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központi költségvetés kiegészítő támogatási előleget biztosít az  egyházi fenntartó részére a  bevett egyház 
és annak belső egyházi jogi személye, valamint az  egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény által fenntartott 
köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből adódó 2022. évi többletkiadások 
ellentételezéséhez.

2. § (1) A 2022. évi egyszeri kiegészítő támogatás fajlagos összege 19 626 forint/fő.
 (2) A  bevett egyházat megillető kiegészítő támogatás összegét a  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 

Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a  bevett egyházi fenntartó részére a  2021. évre végleges döntéssel 
megállapított működési támogatás alapjául szolgáló, 2020. október 1-jei létszám 8/12-ed és a  2021. október 1-jei 
létszám 4/12-ed részének figyelembevételével határozza meg.

 (3) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti támogatás összegéről a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/R. §-a szerinti támogatásról szóló határozatban 
hivatalból dönt.

 (4) Az  Igazgatóság a  kiegészítő támogatás összegét a  bevett egyház részére a  Vhr. 37/R.  §-a szerinti  
korrekció összegével egy időben folyósítja.

3. §  A kiegészítő támogatásra a  Vhr. elszámolásra, ellenőrzésére és visszafizetésére vonatkozó szabályait nem kell 
alkalmazni, de a  kiegészítő támogatást a  bevett egyház köteles elkülönítetten nyilvántartani és a  támogatás  
teljes összegét az 1. § szerinti célokra fordítani.

4. §  A 2.  § (4)  bekezdése szerinti kiegészítő támogatás mint folyósított előleg és a  bevett egyházat megillető 
költségvetési támogatás különbözetének rendezésére a Vhr. 37/R. §-a szerint kerül sor.

5. §  ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §  ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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269. §, 270. § b) pontja, 271. § c) pontja, 274. § c) pontja, 275. § c) pontja, 276. §, 278. § c) pontja, 280. § b) pontja, 
281. § c) pontja, 282. § b) pontja, 283. § b) pontja, 284. § a) és c) pontja, 285. § c) pontja, 286. § c) pontja, 287. § 
c) pontja, 288. § c) pontja, 289. §, 291. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 547/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar 
Nemzeti Bank véleményének előzetes kikérésével, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  eredménytartalékba kell helyezni – a  Tv. előírásain túlmenően – a  jegyzett tőke szintje alá csökkenő 
saját tőke fedezetére átutalt, a  központi költségvetés által az  MNB tv. 166.  § (3)  bekezdése szerint, közvetlenül 
az  eredménytartalék javára megtérített összeget, valamint a  részvényes által az  eredménytartalék javára nyújtott 
tőkejuttatást.”

2. §  A Rendelet 8. § (7) bekezdés f ) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyéb bevételek között kell kimutatni a  Tv. szerinti egyéb bevételek közé tartozó bevételt és az  MNB által folytatott 
minden olyan pénzügyi, illetve nem pénzügyi tevékenységből származó jutalék- és díjbevételt, amely nem tartozik  
a (2)–(5) bekezdés szerinti bevételek közé, így különösen:
a felügyeleti tevékenységből származó]
„fc) kiszabott bírságokat.”

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

4. §  Hatályát veszti a Rendelet 5. § (10) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 551/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet, 
valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 290.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi  
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló  
42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézmény)
„b) az olyan kapcsolt, legfeljebb ötszázezer forint összegű hitelszerződésből eredő követeléshez kapcsolódó”
(papíralapú iratokat hiteles elektronikus irattá alakíthatja át.)

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A.  § (1)  bekezdése 
a következő e) ponttal egészül ki:
[Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő szerv (a továbbiakban: piaci szereplő)  
az  EFER tranzakciós díjak és a  Magyar Államkincstár által alkalmazott, átutalási műveletekhez kapcsolódó díjak, 
a  kormányzati hitelesítésszolgáltató tanúsítvány szolgáltatásaihoz kapcsolódó díjak, valamint a  dokumentumtárolási 
szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja kivételével nem köteles díj fizetésére, és jogosult  
a SZEÜSZ, valamint KEÜSZ igénybevételére, ha a piaci szereplő]
„e) állami viszontgarancia melletti készfizető kezességet vállaló hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás.”

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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269. §, 270. § b) pontja, 271. § c) pontja, 274. § c) pontja, 275. § c) pontja, 276. §, 278. § c) pontja, 280. § b) pontja, 
281. § c) pontja, 282. § b) pontja, 283. § b) pontja, 284. § a) és c) pontja, 285. § c) pontja, 286. § c) pontja, 287. § 
c) pontja, 288. § c) pontja, 289. §, 291. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 547/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar 
Nemzeti Bank véleményének előzetes kikérésével, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  eredménytartalékba kell helyezni – a  Tv. előírásain túlmenően – a  jegyzett tőke szintje alá csökkenő 
saját tőke fedezetére átutalt, a  központi költségvetés által az  MNB tv. 166.  § (3)  bekezdése szerint, közvetlenül 
az  eredménytartalék javára megtérített összeget, valamint a  részvényes által az  eredménytartalék javára nyújtott 
tőkejuttatást.”

2. §  A Rendelet 8. § (7) bekezdés f ) pont fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyéb bevételek között kell kimutatni a  Tv. szerinti egyéb bevételek közé tartozó bevételt és az  MNB által folytatott 
minden olyan pénzügyi, illetve nem pénzügyi tevékenységből származó jutalék- és díjbevételt, amely nem tartozik  
a (2)–(5) bekezdés szerinti bevételek közé, így különösen:
a felügyeleti tevékenységből származó]
„fc) kiszabott bírságokat.”

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

4. §  Hatályát veszti a Rendelet 5. § (10) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 109. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt főispán)

109.

Szeletgyártó üzem létrehozására 
és a meglévő telephely 
termelési és raktárkapacitásának 
bővítésére irányuló beruházás 
Dunakeszi és Szada területén

Dunakeszi belterület 7779, valamint 
Szada belterület 4307/3, 4307/7, 4307/4, 
4308/27, 4307/12, 4333/24, 4308/26, 
4307/11 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

A Kormány 558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló  
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) 
Korm. rendelet
a) 1. §-ában a „2022. évben” szövegrész helyébe a „2023. évben” szöveg,
b) 1. § a) pontjában a „37 200 000 000” szövegrész helyébe a „35 300 000 000” szöveg,
c) 1. § b) pontjában a „87 700 000 000” szövegrész helyébe a „89 600 000 000” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 564/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
a Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatainak ellátásáról

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

1. §  A Beruházásfejlesztési Magántőkealap (nyilvántartási szám: MNB 6122-203; székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) 
(a továbbiakban: Alap) tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben foglalt alapkezelési tevékenységet – a  Rudolf Kalman 
Óbudai Egyetemért Alapítványnak az Alap alapkezelésének az állam többségi befolyása alatt álló alapkezelő részére 
történő átadásáról született döntése esetén – kizárólagos joggal a  gazdaságfejlesztési miniszter rendeletében 
kijelölt szervezet végzi.

2. §  Felhatalmazást kap a  gazdaságfejlesztési miniszter, hogy az  1.  § szerinti befektetési alapkezelési tevékenységet 
kizárólagos joggal ellátó szervezetet rendeletben kijelölje.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az igazgatási szünettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Ha a  foglalkoztatott jogviszonya az  igazgatási szünet alatt, vagy az  igazgatási szünet előtt megtett 
jognyilatkozat alapján az igazgatási szünetet követően szűnik meg, és a foglalkoztatott nem rendelkezik elegendő 
kiadható szabadsággal az  igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a  foglalkoztatott a  szabadságként  
ki nem adható munkanapok tekintetében mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség 
teljesítése alól azzal, hogy a  mentesülés időtartamára az  illetményével megegyező összegű díjazásra  
– külön megállapodás nélkül – jogosult.”

2. § (1) Az R1. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben kormányzati igazgatási szerv vagy annak vezetője félként 
vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a polgári perrendtartásról szóló  
1952. évi III. törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,”

 (2) Az R1. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
„d) a  kormányzati igazgatási szerv vagy vezetője által félként vagy a  fél képviselőjeként megkötött szerződésben 
meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,”

 (3) Az R1. 2. § (2) bekezdése a következő h)–o) ponttal egészül ki:
(Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele)
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 109. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt főispán)

109.

Szeletgyártó üzem létrehozására 
és a meglévő telephely 
termelési és raktárkapacitásának 
bővítésére irányuló beruházás 
Dunakeszi és Szada területén

Dunakeszi belterület 7779, valamint 
Szada belterület 4307/3, 4307/7, 4307/4, 
4308/27, 4307/12, 4333/24, 4308/26, 
4307/11 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

A Kormány 558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló  
39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) 
Korm. rendelet
a) 1. §-ában a „2022. évben” szövegrész helyébe a „2023. évben” szöveg,
b) 1. § a) pontjában a „37 200 000 000” szövegrész helyébe a „35 300 000 000” szöveg,
c) 1. § b) pontjában a „87 700 000 000” szövegrész helyébe a „89 600 000 000” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására 
vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje 
alatt a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  Kvtv. 39.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kormány a  helyi önkormányzatok működéséhez és 
ágazati feladatainak ellátásához a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
117.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a  Kvtv. 2.  melléklete és 
a  Kvtv. 3.  melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A  10 000 lakos feletti 
önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 
2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

 (2) A  Kvtv. 43.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  Kvtv. 2.  melléklete, a  Kvtv. 3.  melléklet 2.1.7. Megyei 
önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés 
miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím,  
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak kiegészítő támogatása jogcím, 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű 
támogatása jogcím és a  6.3.  pont e) és k)  alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében 
történik.

3. § (1) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően a  Kvtv. 2.  melléklet 1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás 
támogatása jogcímen biztosított támogatás mellett az  önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján 
az államháztartásért felelős miniszter az e rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.1.5. Közvilágítás 
kiegészítő támogatása jogcímen a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével a  10 000 lakos alatti 
önkormányzatok számára, az  önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele 
mellett kiegészítő támogatásról dönt.

 (2) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  önkormányzatok által a  Kvtv. 2.  melléklet 1.6.  pont szerinti 
tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős 
miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését módosíthatja.

 (3) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  (1)  bekezdés szerinti támogatás szempontjából kizárólag 
a „Közvilágítás” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

4. § (1) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően a  Kvtv. 2.  melléklet 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 
biztosított támogatás mellett az  önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az  államháztartásért 
felelős miniszter az e rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás 
– üzemeltetési támogatás jogcímen a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével a  10 000 lakos alatti 
önkormányzatok számára, az  önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele 
mellett kiegészítő támogatásról dönt.

 (2) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  önkormányzatok által a  Kvtv. 2.  melléklet 1.6.  pont szerinti 
tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős 
miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését módosíthatja.
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5. §  A Kvtv. 2.  melléklet 12.3.  pontjában foglaltaktól eltérően a  polgármesteri tisztség betöltésének módját 
az OSAP-jelentés 1621 „Önkormányzati törzsadattár” 2022. évi adatgyűjtése szerint kell figyelembe venni.

6. §  A Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a  3.11.  pont, 13.3.2.  pont és 21.1.8.  pont 
rendelkezéseit.

7. §  A Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen,  
az  1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcímen és az  1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési 
támogatás jogcímen az önkormányzatok energiaár-emelkedése miatti többletkiadásaihoz kizárólag a 10 000 lakos alatti 
önkormányzatok számára, a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével, az önkormányzatok egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett dönt a támogatás összegéről.

8. § (1) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés 
miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter Budapest Főváros Önkormányzata és a 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára,  
az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett 2023. január 10-éig  
dönt a támogatás összegéről.

 (2) A  Kvtv. 3.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  (1)  bekezdés szerinti támogatás szempontjából a  kötelező 
önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások vehetők figyelembe.

 (3) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználási határideje a tárgyévet 
követő év december 31-e.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 8. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására 
vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje 
alatt a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  Kvtv. 39.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kormány a  helyi önkormányzatok működéséhez és 
ágazati feladatainak ellátásához a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
117.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a  Kvtv. 2.  melléklete és 
a  Kvtv. 3.  melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A  10 000 lakos feletti 
önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 
2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

 (2) A  Kvtv. 43.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  Kvtv. 2.  melléklete, a  Kvtv. 3.  melléklet 2.1.7. Megyei 
önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés 
miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím,  
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak kiegészítő támogatása jogcím, 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű 
támogatása jogcím és a  6.3.  pont e) és k)  alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében 
történik.

3. § (1) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően a  Kvtv. 2.  melléklet 1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás 
támogatása jogcímen biztosított támogatás mellett az  önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján 
az államháztartásért felelős miniszter az e rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.1.5. Közvilágítás 
kiegészítő támogatása jogcímen a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével a  10 000 lakos alatti 
önkormányzatok számára, az  önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele 
mellett kiegészítő támogatásról dönt.

 (2) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  önkormányzatok által a  Kvtv. 2.  melléklet 1.6.  pont szerinti 
tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős 
miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését módosíthatja.

 (3) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  (1)  bekezdés szerinti támogatás szempontjából kizárólag 
a „Közvilágítás” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

4. § (1) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően a  Kvtv. 2.  melléklet 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 
biztosított támogatás mellett az  önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az  államháztartásért 
felelős miniszter az e rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás 
– üzemeltetési támogatás jogcímen a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével a  10 000 lakos alatti 
önkormányzatok számára, az  önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele 
mellett kiegészítő támogatásról dönt.

 (2) A  Kvtv. 2.  mellékletében foglaltaktól eltérően az  önkormányzatok által a  Kvtv. 2.  melléklet 1.6.  pont szerinti 
tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős 
miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését módosíthatja.
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A Kormány 582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 
4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  gyógyszergyártó a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan az  e  §-ban foglaltak szerinti különadó 
megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett.
(2) E  § alkalmazásában gyógyszergyártó a  TEÁOR 2120 (Gyógyszerkészítmény gyártása) és a  TEÁOR 2110 
(Gyógyszeralapanyag-gyártás) szakágazat szerinti tevékenységet végző.
(3) Az e § szerinti adó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Htv.) 
szerinti, az  adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel, azzal, hogy az  egyedi beszámolóját 
a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott IFRS-ek szerint készítő 
adóalany esetén nettó árbevételként a Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevételt kell figyelembe venni.
(4) Az e § szerinti adó mértéke a (3) bekezdés szerinti adóalap
a) 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
b) 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
c) 150 milliárd forintot meghaladó része után 8 százalék.
(5) Ha a  (3)  bekezdés szerinti adóalapot 12 hónapnál rövidebb adóév alapján határozták meg, akkor a  különadó 
összege a  (3) bekezdés szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással, 365 napos időszakra számított összege 
alapján a (4) bekezdés szerint megállapított adóösszegnek a naptári napokkal arányos része.
(6) A gyógyszergyártó a 2022. adóévre vonatkozó különadót 2023. adóév ötödik hónapjának huszadik napjáig külön 
nyomtatványon megállapítja, bevallja és megfizeti.
(7) A gyógyszergyártó a 2023. adóév vonatkozásában különadó előleg megállapítására, bevallására és megfizetésére 
köteles. A gyógyszergyártó a 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévre várható fizetendő adó alapján 
önadózás útján állapítja meg, melyet az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon a 2023. adóév 
tizenegyedik hónapjának huszadik napjáig bevall és megfizet.
(8) A gyógyszergyártó a 2023. adóévre vonatkozó különadót a 2023. adóévet követő ötödik hónap huszadik napjáig 
külön nyomtatványon megállapítja, bevallja és az  adóelőlegként a  (7)  bekezdés szerint még meg nem fizetett 
különadót megfizeti.
(9) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból az  adóév közben kikerülő 
gyógyszergyártó vagy jogutódja az e § szerinti kötelezettségét a megszűnését vagy az e § szerinti különadó hatálya 
alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.
(10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e § szerinti különadó vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott 
kérdésekben az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az  adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.
(11) Az e § szerinti különadóból származó bevétel a központi költségvetés Rezsivédelmi Alapjának bevétele.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 16. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „7” szövegrész helyébe a „12” szöveg,
b) 16. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló  
1996. évi LXXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.), valamint a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tao. törvény) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, 
illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és 
kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell 
alkalmazni.

2. § (1) Az Itv. 23/B. §-át a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) Amennyiben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézet 

(a  továbbiakban: hitelintézet) legkésőbb az  Itv. szerinti fizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozik, hogy 
az  ingatlant – a  visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésétől számított legfeljebb hároméves 
időtartamra – a  pénzügyi veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan csereügylettel, 
az  adósával szembeni felszámolási, reorganizációs, szerkezetátalakítási vagy végrehajtási eljárás útján szerezte, 
akkor a fizetendő illeték mértéke az ingatlan Itv. szerinti – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének 2%-a.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott három év elteltét követően az  ingatlan elidegenítését az  állami adóhatóság 
saját nyilvántartása vagy az  ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság megkeresése útján ellenőrzi. 
Amennyiben az  ingatlan értékesítése nem történt meg, a  vagyonszerzésre az  Itv. 19.  § (1)  bekezdése alapján 
egyébként fizetendő és a (2) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a hitelintézet terhére 
pótlólag előírja.

3. § (1) Az Itv. 62. §-át a (2) bekezdésben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.
 (2) Illetékfeljegyzési jog illeti meg a reorganizációs és a szerkezetátalakítási eljárás alatt álló vállalkozást a reorganizációs 

és a szerkezetátalakítási eljárás alatt indított bírósági eljárásokban.

4. §  A Tao. törvény 17.  § (13)  bekezdésétől eltérően a  korábbi adóévek elhatárolt vesztesége – a  Tao. törvény 17.  § 
(2)  bekezdésétől eltérően – legfeljebb a  felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő 
elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékának az  egyezségre, a  reorganizációs tervre, illetve 
a  szerkezetátalakítási tervre tekintettel elengedett (az adózás előtti eredmény javára elszámolt, időbelileg el nem 
határolt) kötelezettség felével növelt összegben számolható el az  adózás előtti eredmény csökkentéseként, 
amennyiben
a) az adózóval szemben kezdeményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel 

jóváhagyott egyezséggel szűnik meg, vagy
b) a kötelezettség elengedésére reorganizációs eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás során jogerős bírósági 

végzésben jóváhagyott reorganizációs terv, illetve szerkezetátalakítási terv alapján kerül sor.

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

6. §  E rendelet 4. § b) pontja a rendelet hatálybalépését követő elengedésekre alkalmazható.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 582/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 
4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  gyógyszergyártó a  2022. és a  2023. adóévre vonatkozóan az  e  §-ban foglaltak szerinti különadó 
megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett.
(2) E  § alkalmazásában gyógyszergyártó a  TEÁOR 2120 (Gyógyszerkészítmény gyártása) és a  TEÁOR 2110 
(Gyógyszeralapanyag-gyártás) szakágazat szerinti tevékenységet végző.
(3) Az e § szerinti adó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Htv.) 
szerinti, az  adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel, azzal, hogy az  egyedi beszámolóját 
a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott IFRS-ek szerint készítő 
adóalany esetén nettó árbevételként a Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevételt kell figyelembe venni.
(4) Az e § szerinti adó mértéke a (3) bekezdés szerinti adóalap
a) 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
b) 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
c) 150 milliárd forintot meghaladó része után 8 százalék.
(5) Ha a  (3)  bekezdés szerinti adóalapot 12 hónapnál rövidebb adóév alapján határozták meg, akkor a  különadó 
összege a  (3) bekezdés szerinti adóalapnak naptári napi időarányosítással, 365 napos időszakra számított összege 
alapján a (4) bekezdés szerint megállapított adóösszegnek a naptári napokkal arányos része.
(6) A gyógyszergyártó a 2022. adóévre vonatkozó különadót 2023. adóév ötödik hónapjának huszadik napjáig külön 
nyomtatványon megállapítja, bevallja és megfizeti.
(7) A gyógyszergyártó a 2023. adóév vonatkozásában különadó előleg megállapítására, bevallására és megfizetésére 
köteles. A gyógyszergyártó a 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévre várható fizetendő adó alapján 
önadózás útján állapítja meg, melyet az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon a 2023. adóév 
tizenegyedik hónapjának huszadik napjáig bevall és megfizet.
(8) A gyógyszergyártó a 2023. adóévre vonatkozó különadót a 2023. adóévet követő ötödik hónap huszadik napjáig 
külön nyomtatványon megállapítja, bevallja és az  adóelőlegként a  (7)  bekezdés szerint még meg nem fizetett 
különadót megfizeti.
(9) A  megszűnő vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból az  adóév közben kikerülő 
gyógyszergyártó vagy jogutódja az e § szerinti kötelezettségét a megszűnését vagy az e § szerinti különadó hatálya 
alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.
(10) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e § szerinti különadó vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott 
kérdésekben az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az  adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.
(11) Az e § szerinti különadóból származó bevétel a központi költségvetés Rezsivédelmi Alapjának bevétele.”

2. §  A Korm. rendelet
a) 16. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „7” szövegrész helyébe a „12” szöveg,
b) 16. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (4) Ha a  cégbíróság azt állapítja meg, hogy a  cég cégjegyzéke nem tartalmazza az  összes szükséges adatot, 
a cégbíróság felhívja a céget, hogy 60 napon belül jelentse be az új kötelező adatot. Ha a cég ennek nem tesz eleget, 
a cégbíróság a céget hivatalból törli a cégjegyzékből. A céggel szemben fennálló, a felszámolási egyezségben foglalt 
tartozásokért a cég cégjegyzékébe az egyezség jogerős jóváhagyásakor bejegyzett tagok és vezető tisztségviselők 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A  cégbíróság a  cég törlését elrendelő végzésében rendelkezik ezen 
jogkövetkezményről is.

 (5) Ha annak feltételei fennállnak, a  cégbíróság rendelkezik az  eltiltásról, az  eltiltás kezdetéről és végéről is, tekintet 
nélkül a cég továbbműködésére. A cégbíróság szükség szerint a Ctv. 9/D. § (5) bekezdése alapján is eljár.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő kényszertörlési és – a  felszámolási eljárás 
elrendelésének időpontjától függetlenül – a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Pmt.) 1.  § (4)  bekezdését azzal a  kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy nem tartozik a  Pmt. hatálya alá a  bizalmi 
vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény hatálya alá nem tartozó bizalmi 
vagyonkezelési jogviszonyban végzett bizalmi vagyonkezelői tevékenység.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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ARTICLE XIII 
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

 1. This Agreement shall enter into force on the  forty-fifth (45th) day following the  receipt of the  last notification in 
which a Party notifies the other in writing through diplomatic channels that its respective internal procedures for 
the entry into force of this Agreement have been completed.

 2. Thereafter, this Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, which shall be automatically extended 
for successive one (1) year periods, unless a written notice of termination is given by either Party through diplomatic 
channels, at least three (3) months prior to its expiry.

 3. The expiration of the  term or termination hereof shall not affect the  validity of Article IX and any on-going 
projects or programmes made under this Agreement until the completion of such programmes or projects, unless 
the Parties agree otherwise.

ARTICLE XIV 
MISCELLANEOUS PROVISIONS

In the context of present Agreement specified herein the Parties shall act in cooperation with one another and in 
good faith.

IN WITNESS WHEREOF, the  undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have 
signed this Agreement.

DONE at Male’on this 9th day of November in the year 2022 in two originals, each in the English language, all texts 
being equally authentic.

A Kormány 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 71.  § (1)  bekezdésétől eltérően béren 
kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya 
juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának 
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben meghatározott
a) szálláshely-szolgáltatásra,
b) melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,
c) a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra
felhasználható, a (2) bekezdés szerinti éves rekreációs keretösszeget – több juttatótól származóan együttvéve sem – 
meg nem haladó mértékű támogatás.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló 

jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében 
áll fenn;

c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 (3) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része az Szja tv. 70. § 

(7) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.
 (4) A (3) bekezdés szerinti meghaladó rész utáni adót

a) a juttatás hónapja kötelezettségeként,
b) – az a) ponttól eltérően – ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, 

hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves 
rekreációs keretösszeget meghaladja, a  jogviszony megszűnése hónapja kötelezettségeként, a  meghaladó 
rész után béren kívüli juttatásként már teljesített közteher beszámításával

kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – nyújthat a munkavállaló és 
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi 
utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04),
5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a  fizioterápiás szolgáltatás, a  dentálhigiéniai kezelés, 
a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
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 (4) Ha a  cégbíróság azt állapítja meg, hogy a  cég cégjegyzéke nem tartalmazza az  összes szükséges adatot, 
a cégbíróság felhívja a céget, hogy 60 napon belül jelentse be az új kötelező adatot. Ha a cég ennek nem tesz eleget, 
a cégbíróság a céget hivatalból törli a cégjegyzékből. A céggel szemben fennálló, a felszámolási egyezségben foglalt 
tartozásokért a cég cégjegyzékébe az egyezség jogerős jóváhagyásakor bejegyzett tagok és vezető tisztségviselők 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A  cégbíróság a  cég törlését elrendelő végzésében rendelkezik ezen 
jogkövetkezményről is.

 (5) Ha annak feltételei fennállnak, a  cégbíróság rendelkezik az  eltiltásról, az  eltiltás kezdetéről és végéről is, tekintet 
nélkül a cég továbbműködésére. A cégbíróság szükség szerint a Ctv. 9/D. § (5) bekezdése alapján is eljár.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő kényszertörlési és – a  felszámolási eljárás 
elrendelésének időpontjától függetlenül – a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 588/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Pmt.) 1.  § (4)  bekezdését azzal a  kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy nem tartozik a  Pmt. hatálya alá a  bizalmi 
vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény hatálya alá nem tartozó bizalmi 
vagyonkezelési jogviszonyban végzett bizalmi vagyonkezelői tevékenység.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló 

jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében 
áll fenn;

c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 (3) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része az Szja tv. 70. § 

(7) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.
 (4) A (3) bekezdés szerinti meghaladó rész utáni adót

a) a juttatás hónapja kötelezettségeként,
b) – az a) ponttól eltérően – ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, 

hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves 
rekreációs keretösszeget meghaladja, a  jogviszony megszűnése hónapja kötelezettségeként, a  meghaladó 
rész után béren kívüli juttatásként már teljesített közteher beszámításával

kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – nyújthat a munkavállaló és 
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi 
utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04),
5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a  fizioterápiás szolgáltatás, a  dentálhigiéniai kezelés, 
a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
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13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a  verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a  sporthorgászat és 
a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a  keskenynyomközű vasúton történő 
személyszállítás),
21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a  szabadidőpark- és 
strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a  szabadidős létesítmény működtetője által 
nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).”

2. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  igazolt jogosult a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számla 
tulajdonosa, akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára 
– a  jogerős határozat pénzforgalmi szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg – történő átutalással kell 
teljesíteni.”

3. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott 
rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.”

4. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 14. §-ában az „1500” szövegrész helyébe az „1800” szöveg,
b) 22. §-ában a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. január 8-ig” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 8. § (1) bekezdésében az „alszámlánkénti” szövegrész,
c) 17. § b) pontjában az „és alszámlánkénti bontásban” szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, a 4. § a) pontja és az 5. § 2023. január 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a  verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a  sporthorgászat és 
a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a  keskenynyomközű vasúton történő 
személyszállítás),
21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a  szabadidőpark- és 
strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a  szabadidős létesítmény működtetője által 
nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).”

2. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  igazolt jogosult a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számla 
tulajdonosa, akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára 
– a  jogerős határozat pénzforgalmi szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg – történő átutalással kell 
teljesíteni.”

3. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott 
rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.”

4. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 14. §-ában az „1500” szövegrész helyébe az „1800” szöveg,
b) 22. §-ában a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. január 8-ig” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 8. § (1) bekezdésében az „alszámlánkénti” szövegrész,
c) 17. § b) pontjában az „és alszámlánkénti bontásban” szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, a 4. § a) pontja és az 5. § 2023. január 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
b) a 450 ezer forintnak a  munkavállaló által az  adott munkáltatónál az  adóévben a  juttatás alapjául szolgáló 

jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében 
áll fenn;

c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 (3) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része az Szja tv. 70. § 

(7) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásnak minősül.
 (4) A (3) bekezdés szerinti meghaladó rész utáni adót

a) a juttatás hónapja kötelezettségeként,
b) – az a) ponttól eltérően – ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, 

hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben szerzett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves 
rekreációs keretösszeget meghaladja, a  jogviszony megszűnése hónapja kötelezettségeként, a  meghaladó 
rész után béren kívüli juttatásként már teljesített közteher beszámításával

kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – nyújthat a munkavállaló és 
társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:
1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30.),
2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi 
utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04),
5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
6. egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90-ből a  fizioterápiás szolgáltatás, a  dentálhigiéniai kezelés, 
a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
8. előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
9. múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13.),
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13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből a  verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a  sporthorgászat és 
a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
14. belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.),
15. egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből az idegenvezetés),
16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR’08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR’08 93.12.),
18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR’08 85.51.),
19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR’08 77.21.),
20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR’08 49.10-ből kizárólag a  keskenynyomközű vasúton történő 
személyszállítás),
21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a  szabadidőpark- és 
strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a  szabadidős létesítmény működtetője által 
nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése).”

2. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  igazolt jogosult a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számla 
tulajdonosa, akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára 
– a  jogerős határozat pénzforgalmi szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg – történő átutalással kell 
teljesíteni.”

3. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott 
rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll.”

4. §  A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 14. §-ában az „1500” szövegrész helyébe az „1800” szöveg,
b) 22. §-ában a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. január 8-ig” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 8. § (1) bekezdésében az „alszámlánkénti” szövegrész,
c) 17. § b) pontjában az „és alszámlánkénti bontásban” szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, a 4. § a) pontja és az 5. § 2023. január 9-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18/A.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a 30. életévét be nem töltött hitelfelvevő nőnek a felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését 
(az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, a fennálló hallgatói 
hiteltartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermektámogatásban részesül, ha 
a gyermektámogatás iránti kérelmét – a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon – a gyermek 
születését, vagy örökbefogadott gyermek esetén az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását 
követő 60 napon belül benyújtja a  Diákhitel szervezethez. A  kérelem tartalmazza az  igénylő 16/A.  § (4)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott hozzájárulását, vagy a  hitelfelvevő nő csatolja a  kérelemhez a  16/A.  § (4)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott dokumentumokat.”

2. §  Az R1. a következő 34/K. §-sal egészül ki:
„34/K. § Az egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 595/2022.  (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód R. 10.) 1. §-ával megállapított 18/A. § (1a) bekezdése a Mód R. 10. hatálybalépését 
követően született vagy örökbefogadott gyermek vagy halvaszületett magzat esetén alkalmazható.”

2. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 69. § 
(3) bekezdésében a „2022.” szövegrészek helyébe a „2024.” szöveg lép.

3. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem vehető igénybe a (4) bekezdés szerinti támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás 
tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.”

5. §  Az R2. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  Az R2. 19/A. § (2) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

4. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe 
a „2024.” szöveg lép.
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5. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

8. §  A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében 
a „hat hónapon” szövegrész helyébe az „egy éven” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 595/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelethez

A B C

1. VÁRMEGYE TELEPÜLÉS JÁRÁS

2. Bács-Kiskun vármegye Ágasegyháza Kecskeméti járás

3. Bács-Kiskun vármegye Akasztó Kiskőrösi járás

4. Bács-Kiskun vármegye Apostag Kunszentmiklósi járás

5. Bács-Kiskun vármegye Bácsbokod Bácsalmási járás

6. Bács-Kiskun vármegye Bácsborsód Bácsalmási járás

7. Bács-Kiskun vármegye Bácsszentgyörgy Bajai járás

8. Bács-Kiskun vármegye Bácsszőlős Bácsalmási járás

9. Bács-Kiskun vármegye Balotaszállás Kiskunhalasi járás

10. Bács-Kiskun vármegye Bátmonostor Bajai járás

11. Bács-Kiskun vármegye Bátya Kalocsai járás

12. Bács-Kiskun vármegye Bócsa Kiskőrösi járás

13. Bács-Kiskun vármegye Borota Jánoshalmai járás

14. Bács-Kiskun vármegye Bugac Kiskunfélegyházi járás

15. Bács-Kiskun vármegye Bugacpusztaháza Kiskunfélegyházi járás

16. Bács-Kiskun vármegye Császártöltés Kiskőrösi járás

17. Bács-Kiskun vármegye Csátalja Bajai járás

18. Bács-Kiskun vármegye Csávoly Bajai járás

19. Bács-Kiskun vármegye Csengőd Kiskőrösi járás

20. Bács-Kiskun vármegye Csikéria Bácsalmási járás

21. Bács-Kiskun vármegye Csólyospálos Kiskunmajsai járás

22. Bács-Kiskun vármegye Dávod Bajai járás

23. Bács-Kiskun vármegye Drágszél Kalocsai járás

24. Bács-Kiskun vármegye Dunaegyháza Kunszentmiklósi járás

25. Bács-Kiskun vármegye Dunafalva Bajai járás

26. Bács-Kiskun vármegye Dunapataj Kalocsai járás

27. Bács-Kiskun vármegye Dunaszentbenedek Kalocsai járás

28. Bács-Kiskun vármegye Dunatetétlen Kalocsai járás

29. Bács-Kiskun vármegye Dunavecse Kunszentmiklósi járás

30. Bács-Kiskun vármegye Dusnok Kalocsai járás
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31. Bács-Kiskun vármegye Érsekcsanád Bajai járás

32. Bács-Kiskun vármegye Érsekhalma Bajai járás

33. Bács-Kiskun vármegye Fajsz Kalocsai járás

34. Bács-Kiskun vármegye Felsőlajos Kecskeméti járás

35. Bács-Kiskun vármegye Felsőszentiván Bajai járás

36. Bács-Kiskun vármegye Foktő Kalocsai járás

37. Bács-Kiskun vármegye Fülöpháza Kecskeméti járás

38. Bács-Kiskun vármegye Fülöpjakab Kecskeméti járás

39. Bács-Kiskun vármegye Fülöpszállás Kiskőrösi járás

40. Bács-Kiskun vármegye Gara Bajai járás

41. Bács-Kiskun vármegye Gátér Kiskunfélegyházi járás

42. Bács-Kiskun vármegye Géderlak Kalocsai járás

43. Bács-Kiskun vármegye Hajós Kalocsai járás

44. Bács-Kiskun vármegye Harkakötöny Kiskunhalasi járás

45. Bács-Kiskun vármegye Harta Kalocsai járás

46. Bács-Kiskun vármegye Hercegszántó Bajai járás

47. Bács-Kiskun vármegye Homokmégy Kalocsai járás

48. Bács-Kiskun vármegye Imrehegy Kiskőrösi járás

49. Bács-Kiskun vármegye Jakabszállás Kecskeméti járás

50. Bács-Kiskun vármegye Jászszentlászló Kiskunmajsai járás

51. Bács-Kiskun vármegye Kaskantyú Kiskőrösi járás

52. Bács-Kiskun vármegye Katymár Bácsalmási járás

53. Bács-Kiskun vármegye Kelebia Kiskunhalasi járás

54. Bács-Kiskun vármegye Kéleshalom Jánoshalmai járás

55. Bács-Kiskun vármegye Kisszállás Kiskunhalasi járás

56. Bács-Kiskun vármegye Kömpöc Kiskunmajsai járás

57. Bács-Kiskun vármegye Kunadacs Kunszentmiklósi járás

58. Bács-Kiskun vármegye Kunbaja Bácsalmási járás

59. Bács-Kiskun vármegye Kunbaracs Kecskeméti járás

60. Bács-Kiskun vármegye Kunfehértó Kiskunhalasi járás

61. Bács-Kiskun vármegye Kunpeszér Kunszentmiklósi járás

62. Bács-Kiskun vármegye Kunszállás Kecskeméti járás

63. Bács-Kiskun vármegye Ladánybene Kecskeméti járás

64. Bács-Kiskun vármegye Madaras Bácsalmási járás

65. Bács-Kiskun vármegye Mátételke Bácsalmási járás

66. Bács-Kiskun vármegye Mélykút Jánoshalmai járás

67. Bács-Kiskun vármegye Miske Kalocsai járás

68. Bács-Kiskun vármegye Móricgát Kiskunmajsai járás

69. Bács-Kiskun vármegye Nagybaracska Bajai járás

70. Bács-Kiskun vármegye Nemesnádudvar Bajai járás

71. Bács-Kiskun vármegye Nyárlőrinc Kecskeméti járás

72. Bács-Kiskun vármegye Ordas Kalocsai járás

73. Bács-Kiskun vármegye Orgovány Kecskeméti járás

74. Bács-Kiskun vármegye Öregcsertő Kalocsai járás

75. Bács-Kiskun vármegye Páhi Kiskőrösi járás

76. Bács-Kiskun vármegye Pálmonostora Kiskunfélegyházi járás

77. Bács-Kiskun vármegye Petőfiszállás Kiskunfélegyházi járás
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78. Bács-Kiskun vármegye Pirtó Kiskunhalasi járás

79. Bács-Kiskun vármegye Rém Jánoshalmai járás

80. Bács-Kiskun vármegye Soltszentimre Kiskőrösi járás

81. Bács-Kiskun vármegye Sükösd Bajai járás

82. Bács-Kiskun vármegye Szakmár Kalocsai járás

83. Bács-Kiskun vármegye Szalkszentmárton Kunszentmiklósi járás

84. Bács-Kiskun vármegye Szank Kiskunmajsai járás

85. Bács-Kiskun vármegye Szentkirály Tiszakécskei járás

86. Bács-Kiskun vármegye Szeremle Bajai járás

87. Bács-Kiskun vármegye Tabdi Kiskőrösi járás

88. Bács-Kiskun vármegye Tass Kunszentmiklósi járás

89. Bács-Kiskun vármegye Tataháza Bácsalmási járás

90. Bács-Kiskun vármegye Tázlár Kiskőrösi járás

91. Bács-Kiskun vármegye Tiszaug Tiszakécskei járás

92. Bács-Kiskun vármegye Tompa Kiskunhalasi járás

93. Bács-Kiskun vármegye Újsolt Kalocsai járás

94. Bács-Kiskun vármegye Újtelek Kalocsai járás

95. Bács-Kiskun vármegye Uszód Kalocsai járás

96. Bács-Kiskun vármegye Városföld Kecskeméti járás

97. Bács-Kiskun vármegye Vaskút Bajai járás

98. Bács-Kiskun vármegye Zsana Kiskunhalasi járás

99. Baranya vármegye Abaliget Pécsi járás

100. Baranya vármegye Adorjás Sellyei járás

101. Baranya vármegye Ág Hegyháti járás

102. Baranya vármegye Almamellék Szigetvári járás

103. Baranya vármegye Almáskeresztúr Szigetvári járás

104. Baranya vármegye Alsómocsolád Hegyháti járás

105. Baranya vármegye Apátvarasd Pécsváradi járás

106. Baranya vármegye Aranyosgadány Pécsi járás

107. Baranya vármegye Áta Pécsi járás

108. Baranya vármegye Babarc Bólyi járás

109. Baranya vármegye Babarcszőlős Siklósi járás

110. Baranya vármegye Bakóca Hegyháti járás

111. Baranya vármegye Bakonya Pécsi járás

112. Baranya vármegye Baksa Sellyei járás

113. Baranya vármegye Bánfa Szigetvári járás

114. Baranya vármegye Bár Mohácsi járás

115. Baranya vármegye Baranyahídvég Sellyei járás

116. Baranya vármegye Baranyajenő Hegyháti járás

117. Baranya vármegye Baranyaszentgyörgy Hegyháti járás

118. Baranya vármegye Basal Szigetvári járás

119. Baranya vármegye Belvárdgyula Bólyi járás

120. Baranya vármegye Beremend Siklósi járás

121. Baranya vármegye Berkesd Pécsi járás

122. Baranya vármegye Besence Sellyei járás

123. Baranya vármegye Bezedek Mohácsi járás

124. Baranya vármegye Bicsérd Szentlőrinci járás
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125. Baranya vármegye Bikal Komlói járás

126. Baranya vármegye Birján Pécsi járás

127. Baranya vármegye Bisse Siklósi járás

128. Baranya vármegye Boda Szentlőrinci járás

129. Baranya vármegye Bodolyabér Komlói járás

130. Baranya vármegye Bogádmindszent Sellyei járás

131. Baranya vármegye Bogdása Sellyei járás

132. Baranya vármegye Boldogasszonyfa Szigetvári járás

133. Baranya vármegye Borjád Bólyi járás

134. Baranya vármegye Bosta Pécsi járás

135. Baranya vármegye Botykapeterd Szigetvári járás

136. Baranya vármegye Bükkösd Szentlőrinci járás

137. Baranya vármegye Bürüs Szigetvári járás

138. Baranya vármegye Cún Siklósi járás

139. Baranya vármegye Csányoszró Sellyei járás

140. Baranya vármegye Csarnóta Siklósi járás

141. Baranya vármegye Csebény Szigetvári járás

142. Baranya vármegye Cserdi Szentlőrinci járás

143. Baranya vármegye Csertő Szigetvári járás

144. Baranya vármegye Csonkamindszent Szentlőrinci járás

145. Baranya vármegye Dencsháza Szigetvári járás

146. Baranya vármegye Dinnyeberki Szentlőrinci járás

147. Baranya vármegye Diósviszló Siklósi járás

148. Baranya vármegye Drávacsehi Siklósi járás

149. Baranya vármegye Drávacsepely Siklósi járás

150. Baranya vármegye Drávafok Sellyei járás

151. Baranya vármegye Drávaiványi Sellyei járás

152. Baranya vármegye Drávakeresztúr Sellyei járás

153. Baranya vármegye Drávapalkonya Siklósi járás

154. Baranya vármegye Drávapiski Siklósi járás

155. Baranya vármegye Drávaszabolcs Siklósi járás

156. Baranya vármegye Drávaszerdahely Siklósi járás

157. Baranya vármegye Drávasztára Sellyei járás

158. Baranya vármegye Dunaszekcső Mohácsi járás

159. Baranya vármegye Egerág Pécsi járás

160. Baranya vármegye Egyházasharaszti Siklósi járás

161. Baranya vármegye Egyházaskozár Komlói járás

162. Baranya vármegye Ellend Pécsi járás

163. Baranya vármegye Endrőc Szigetvári járás

164. Baranya vármegye Erdősmárok Mohácsi járás

165. Baranya vármegye Erdősmecske Pécsváradi járás

166. Baranya vármegye Erzsébet Pécsváradi járás

167. Baranya vármegye Fazekasboda Pécsváradi járás

168. Baranya vármegye Feked Mohácsi járás

169. Baranya vármegye Felsőegerszeg Hegyháti járás

170. Baranya vármegye Felsőszentmárton Sellyei járás

171. Baranya vármegye Garé Siklósi járás
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172. Baranya vármegye Gerde Szentlőrinci járás

173. Baranya vármegye Gerényes Hegyháti járás

174. Baranya vármegye Geresdlak Pécsváradi járás

175. Baranya vármegye Gilvánfa Sellyei járás

176. Baranya vármegye Gordisa Siklósi járás

177. Baranya vármegye Gödre Hegyháti járás

178. Baranya vármegye Görcsöny Pécsi járás

179. Baranya vármegye Görcsönydoboka Mohácsi járás

180. Baranya vármegye Gyöngyfa Szentlőrinci járás

181. Baranya vármegye Gyöngyösmellék Szigetvári járás

182. Baranya vármegye Hásságy Bólyi járás

183. Baranya vármegye Hegyhátmaróc Komlói járás

184. Baranya vármegye Hegyszentmárton Sellyei járás

185. Baranya vármegye Helesfa Szentlőrinci járás

186. Baranya vármegye Hetvehely Szentlőrinci járás

187. Baranya vármegye Hidas Pécsváradi járás

188. Baranya vármegye Himesháza Mohácsi járás

189. Baranya vármegye Hirics Sellyei járás

190. Baranya vármegye Hobol Szigetvári járás

191. Baranya vármegye Homorúd Mohácsi járás

192. Baranya vármegye Horváthertelend Szigetvári járás

193. Baranya vármegye Husztót Pécsi járás

194. Baranya vármegye Ibafa Szigetvári járás

195. Baranya vármegye Illocska Siklósi járás

196. Baranya vármegye Ipacsfa Siklósi járás

197. Baranya vármegye Ivánbattyán Siklósi járás

198. Baranya vármegye Ivándárda Mohácsi járás

199. Baranya vármegye Kacsóta Szentlőrinci járás

200. Baranya vármegye Kákics Sellyei járás

201. Baranya vármegye Kárász Komlói járás

202. Baranya vármegye Kásád Siklósi járás

203. Baranya vármegye Katádfa Szigetvári járás

204. Baranya vármegye Kátoly Pécsváradi járás

205. Baranya vármegye Kékesd Pécsváradi járás

206. Baranya vármegye Kémes Siklósi járás

207. Baranya vármegye Kemse Sellyei járás

208. Baranya vármegye Kétújfalu Szigetvári járás

209. Baranya vármegye Királyegyháza Szentlőrinci járás

210. Baranya vármegye Kisasszonyfa Sellyei járás

211. Baranya vármegye Kisbeszterce Hegyháti járás

212. Baranya vármegye Kisbudmér Bólyi járás

213. Baranya vármegye Kisdér Siklósi járás

214. Baranya vármegye Kisdobsza Szigetvári járás

215. Baranya vármegye Kishajmás Hegyháti járás

216. Baranya vármegye Kisharsány Siklósi járás

217. Baranya vármegye Kisherend Pécsi járás

218. Baranya vármegye Kisjakabfalva Siklósi járás
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219. Baranya vármegye Kiskassa Siklósi járás

220. Baranya vármegye Kislippó Siklósi járás

221. Baranya vármegye Kisnyárád Mohácsi járás

222. Baranya vármegye Kistamási Szigetvári járás

223. Baranya vármegye Kistapolca Siklósi járás

224. Baranya vármegye Kistótfalu Siklósi járás

225. Baranya vármegye Kisvaszar Hegyháti járás

226. Baranya vármegye Kisszentmárton Sellyei járás

227. Baranya vármegye Kórós Sellyei járás

228. Baranya vármegye Kovácshida Siklósi járás

229. Baranya vármegye Kovácsszénája Pécsi járás

230. Baranya vármegye Köblény Komlói járás

231. Baranya vármegye Kökény Pécsi járás

232. Baranya vármegye Kölked Mohácsi járás

233. Baranya vármegye Kővágószőlős Pécsi járás

234. Baranya vármegye Kővágótöttös Pécsi járás

235. Baranya vármegye Lánycsók Mohácsi járás

236. Baranya vármegye Lapáncsa Siklósi járás

237. Baranya vármegye Liget Komlói járás

238. Baranya vármegye Lippó Mohácsi járás

239. Baranya vármegye Liptód Bólyi járás

240. Baranya vármegye Lothárd Pécsi járás

241. Baranya vármegye Lovászhetény Pécsváradi járás

242. Baranya vármegye Lúzsok Sellyei járás

243. Baranya vármegye Mágocs Hegyháti járás

244. Baranya vármegye Magyarbóly Siklósi járás

245. Baranya vármegye Magyaregregy Komlói járás

246. Baranya vármegye Magyarhertelend Komlói járás

247. Baranya vármegye Magyarlukafa Szigetvári járás

248. Baranya vármegye Magyarmecske Sellyei járás

249. Baranya vármegye Magyarsarlós Pécsi járás

250. Baranya vármegye Magyarszék Komlói járás

251. Baranya vármegye Magyartelek Sellyei járás

252. Baranya vármegye Majs Mohácsi járás

253. Baranya vármegye Mánfa Komlói járás

254. Baranya vármegye Maráza Mohácsi járás

255. Baranya vármegye Márfa Siklósi járás

256. Baranya vármegye Máriakéménd Bólyi járás

257. Baranya vármegye Markóc Sellyei járás

258. Baranya vármegye Marócsa Sellyei járás

259. Baranya vármegye Márok Siklósi járás

260. Baranya vármegye Martonfa Pécsváradi járás

261. Baranya vármegye Matty Siklósi járás

262. Baranya vármegye Máza Komlói járás

263. Baranya vármegye Mecseknádasd Pécsváradi járás

264. Baranya vármegye Mecsekpölöske Komlói járás

265. Baranya vármegye Mekényes Hegyháti járás
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266. Baranya vármegye Merenye Szigetvári járás

267. Baranya vármegye Meződ Hegyháti járás

268. Baranya vármegye Mindszentgodisa Hegyháti járás

269. Baranya vármegye Molvány Szigetvári járás

270. Baranya vármegye Monyoród Bólyi járás

271. Baranya vármegye Mozsgó Szigetvári járás

272. Baranya vármegye Nagybudmér Bólyi járás

273. Baranya vármegye Nagycsány Sellyei járás

274. Baranya vármegye Nagydobsza Szigetvári járás

275. Baranya vármegye Nagyhajmás Hegyháti járás

276. Baranya vármegye Nagyharsány Siklósi járás

277. Baranya vármegye Nagynyárád Mohácsi járás

278. Baranya vármegye Nagypall Pécsváradi járás

279. Baranya vármegye Nagypeterd Szigetvári járás

280. Baranya vármegye Nagytótfalu Siklósi járás

281. Baranya vármegye Nagyváty Szigetvári járás

282. Baranya vármegye Nemeske Szigetvári járás

283. Baranya vármegye Nyugotszenterzsébet Szigetvári járás

284. Baranya vármegye Óbánya Pécsváradi járás

285. Baranya vármegye Ócsárd Pécsi járás

286. Baranya vármegye Ófalu Pécsváradi járás

287. Baranya vármegye Okorág Sellyei járás

288. Baranya vármegye Okorvölgy Szentlőrinci járás

289. Baranya vármegye Olasz Bólyi járás

290. Baranya vármegye Old Siklósi járás

291. Baranya vármegye Oroszló Komlói járás

292. Baranya vármegye Ózdfalu Sellyei járás

293. Baranya vármegye Palé Hegyháti járás

294. Baranya vármegye Palkonya Siklósi járás

295. Baranya vármegye Palotabozsok Mohácsi járás

296. Baranya vármegye Páprád Sellyei járás

297. Baranya vármegye Patapoklosi Szigetvári járás

298. Baranya vármegye Pécsbagota Szentlőrinci járás

299. Baranya vármegye Pécsdevecser Siklósi járás

300. Baranya vármegye Pécsvárad Pécsváradi járás

301. Baranya vármegye Pereked Pécsi járás

302. Baranya vármegye Peterd Siklósi járás

303. Baranya vármegye Pettend Szigetvári járás

304. Baranya vármegye Piskó Sellyei járás

305. Baranya vármegye Pócsa Bólyi járás

306. Baranya vármegye Rádfalva Siklósi járás

307. Baranya vármegye Regenye Pécsi járás

308. Baranya vármegye Romonya Pécsi járás

309. Baranya vármegye Rózsafa Szigetvári járás

310. Baranya vármegye Sámod Sellyei járás

311. Baranya vármegye Sárok Mohácsi járás

312. Baranya vármegye Sásd Hegyháti járás



146 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

313. Baranya vármegye Sátorhely Mohácsi járás

314. Baranya vármegye Sellye Sellyei járás

315. Baranya vármegye Siklósbodony Siklósi járás

316. Baranya vármegye Siklósnagyfalu Siklósi járás

317. Baranya vármegye Somberek Mohácsi járás

318. Baranya vármegye Somogyapáti Szigetvári járás

319. Baranya vármegye Somogyhárságy Szigetvári járás

320. Baranya vármegye Somogyhatvan Szigetvári járás

321. Baranya vármegye Somogyviszló Szigetvári járás

322. Baranya vármegye Sósvertike Sellyei járás

323. Baranya vármegye Sumony Szentlőrinci járás

324. Baranya vármegye Szabadszentkirály Szentlőrinci járás

325. Baranya vármegye Szágy Hegyháti járás

326. Baranya vármegye Szajk Bólyi járás

327. Baranya vármegye Szalánta Pécsi járás

328. Baranya vármegye Szalatnak Komlói járás

329. Baranya vármegye Szaporca Siklósi járás

330. Baranya vármegye Szárász Komlói járás

331. Baranya vármegye Szászvár Komlói járás

332. Baranya vármegye Szava Siklósi járás

333. Baranya vármegye Szebény Mohácsi járás

334. Baranya vármegye Szederkény Bólyi járás

335. Baranya vármegye Székelyszabar Mohácsi járás

336. Baranya vármegye Szellő Pécsváradi járás

337. Baranya vármegye Szemely Pécsi járás

338. Baranya vármegye Szentdénes Szentlőrinci járás

339. Baranya vármegye Szentegát Szigetvári járás

340. Baranya vármegye Szentkatalin Szentlőrinci járás

341. Baranya vármegye Szentlászló Szigetvári járás

342. Baranya vármegye Szilágy Pécsi járás

343. Baranya vármegye Szilvás Pécsi járás

344. Baranya vármegye Szőke Pécsi járás

345. Baranya vármegye Szőkéd Pécsi járás

346. Baranya vármegye Szörény Szigetvári járás

347. Baranya vármegye Szulimán Szigetvári járás

348. Baranya vármegye Szűr Mohácsi járás

349. Baranya vármegye Tarrós Hegyháti járás

350. Baranya vármegye Tékes Hegyháti járás

351. Baranya vármegye Teklafalu Szigetvári járás

352. Baranya vármegye Tengeri Sellyei járás

353. Baranya vármegye Tésenfa Siklósi járás

354. Baranya vármegye Téseny Sellyei járás

355. Baranya vármegye Tófű Komlói járás

356. Baranya vármegye Tormás Hegyháti járás

357. Baranya vármegye Tótszentgyörgy Szigetvári járás

358. Baranya vármegye Töttös Bólyi járás

359. Baranya vármegye Túrony Siklósi járás
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360. Baranya vármegye Udvar Mohácsi járás

361. Baranya vármegye Újpetre Siklósi járás

362. Baranya vármegye Vajszló Sellyei járás

363. Baranya vármegye Várad Szigetvári járás

364. Baranya vármegye Varga Hegyháti járás

365. Baranya vármegye Vásárosbéc Szigetvári járás

366. Baranya vármegye Vásárosdombó Hegyháti járás

367. Baranya vármegye Vázsnok Hegyháti járás

368. Baranya vármegye Vejti Sellyei járás

369. Baranya vármegye Vékény Komlói járás

370. Baranya vármegye Velény Szentlőrinci járás

371. Baranya vármegye Véménd Mohácsi járás

372. Baranya vármegye Versend Bólyi járás

373. Baranya vármegye Villány Siklósi járás

374. Baranya vármegye Villánykövesd Siklósi járás

375. Baranya vármegye Vokány Siklósi járás

376. Baranya vármegye Zádor Szigetvári járás

377. Baranya vármegye Zaláta Sellyei járás

378. Baranya vármegye Zengővárkony Pécsváradi járás

379. Baranya vármegye Zók Szentlőrinci járás

380. Békés vármegye Almáskamarás Mezőkovácsházai járás

381. Békés vármegye Békéssámson Orosházi járás

382. Békés vármegye Békésszentandrás Szarvasi járás

383. Békés vármegye Bélmegyer Békési járás

384. Békés vármegye Biharugra Sarkadi járás

385. Békés vármegye Bucsa Szeghalmi járás

386. Békés vármegye Csabacsűd Szarvasi járás

387. Békés vármegye Csabaszabadi Békéscsabai járás

388. Békés vármegye Csanádapáca Orosházi járás

389. Békés vármegye Csárdaszállás Gyomaendrődi járás

390. Békés vármegye Csorvás Békéscsabai járás

391. Békés vármegye Doboz Békéscsabai járás

392. Békés vármegye Dombegyház Mezőkovácsházai járás

393. Békés vármegye Dombiratos Mezőkovácsházai járás

394. Békés vármegye Ecsegfalva Gyomaendrődi járás

395. Békés vármegye Elek Gyulai járás

396. Békés vármegye Gádoros Orosházi járás

397. Békés vármegye Gerendás Békéscsabai járás

398. Békés vármegye Geszt Sarkadi járás

399. Békés vármegye Hunya Gyomaendrődi járás

400. Békés vármegye Kamut Békési járás

401. Békés vármegye Kardos Szarvasi járás

402. Békés vármegye Kardoskút Orosházi járás

403. Békés vármegye Kaszaper Mezőkovácsházai járás

404. Békés vármegye Kertészsziget Szeghalmi járás

405. Békés vármegye Kétegyháza Gyulai járás

406. Békés vármegye Kétsoprony Békéscsabai járás
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407. Békés vármegye Kevermes Mezőkovácsházai járás

408. Békés vármegye Kisdombegyház Mezőkovácsházai járás

409. Békés vármegye Kondoros Szarvasi járás

410. Békés vármegye Körösladány Szeghalmi járás

411. Békés vármegye Körösnagyharsány Sarkadi járás

412. Békés vármegye Köröstarcsa Békési járás

413. Békés vármegye Körösújfalu Szeghalmi járás

414. Békés vármegye Kötegyán Sarkadi járás

415. Békés vármegye Kunágota Mezőkovácsházai járás

416. Békés vármegye Lőkösháza Gyulai járás

417. Békés vármegye Magyarbánhegyes Mezőkovácsházai járás

418. Békés vármegye Magyardombegyház Mezőkovácsházai járás

419. Békés vármegye Medgyesbodzás Mezőkovácsházai járás

420. Békés vármegye Medgyesegyháza Mezőkovácsházai járás

421. Békés vármegye Méhkerék Sarkadi járás

422. Békés vármegye Mezőgyán Sarkadi járás

423. Békés vármegye Mezőhegyes Mezőkovácsházai járás

424. Békés vármegye Murony Békési járás

425. Békés vármegye Nagybánhegyes Mezőkovácsházai járás

426. Békés vármegye Nagykamarás Mezőkovácsházai járás

427. Békés vármegye Nagyszénás Orosházi járás

428. Békés vármegye Okány Sarkadi járás

429. Békés vármegye Örménykút Szarvasi járás

430. Békés vármegye Pusztaföldvár Orosházi járás

431. Békés vármegye Pusztaottlaka Mezőkovácsházai járás

432. Békés vármegye Sarkadkeresztúr Sarkadi járás

433. Békés vármegye Szabadkígyós Békéscsabai járás

434. Békés vármegye Tarhos Békési járás

435. Békés vármegye Telekgerendás Békéscsabai járás

436. Békés vármegye Újkígyós Békéscsabai járás

437. Békés vármegye Újszalonta Sarkadi járás

438. Békés vármegye Végegyháza Mezőkovácsházai járás

439. Békés vármegye Zsadány Sarkadi járás

440. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújalpár Gönci járás

441. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújkér Gönci járás

442. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújlak Szikszói járás

443. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújszántó Gönci járás

444. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújszolnok Szikszói járás

445. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abaújvár Gönci járás

446. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Abod Edelényi járás

447. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Aggtelek Putnoki járás

448. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alacska Kazincbarcikai járás

449. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóberecki Sátoraljaújhelyi járás

450. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsódobsza Szerencsi járás

451. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsógagy Encsi járás

452. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóregmec Sátoraljaújhelyi járás

453. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsószuha Putnoki járás
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454. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsótelekes Kazincbarcikai járás

455. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Alsóvadász Szikszói járás

456. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arka Gönci járás

457. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arló Ózdi járás

458. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Arnót Miskolci járás

459. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ároktő Mezőcsáti járás

460. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Aszaló Szikszói járás

461. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Baktakék Encsi járás

462. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Balajt Edelényi járás

463. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bánhorváti Kazincbarcikai járás

464. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bánréve Putnoki járás

465. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Baskó Gönci járás

466. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Becskeháza Edelényi járás

467. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bekecs Szerencsi járás

468. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Berente Kazincbarcikai járás

469. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Beret Encsi járás

470. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodroghalom Cigándi járás

471. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogkeresztúr Tokaji járás

472. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogkisfalud Tokaji járás

473. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bodrogolaszi Sárospataki járás

474. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvalenke Edelényi járás

475. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvarákó Edelényi járás

476. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bódvaszilas Edelényi járás

477. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bogács Mezőkövesdi járás

478. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldogkőújfalu Gönci járás

479. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldogkőváralja Gönci járás

480. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Boldva Edelényi járás

481. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodbóta Ózdi járás

482. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodgeszt Mezőkövesdi járás

483. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodivánka Mezőkövesdi járás

484. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodnádasd Ózdi járás

485. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodszentgyörgy Ózdi járás

486. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Borsodszirák Edelényi járás

487. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bózsva Sátoraljaújhelyi járás

488. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bőcs Miskolci járás

489. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkábrány Mezőkövesdi járás

490. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkaranyos Miskolci járás

491. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkmogyorósd Ózdi járás

492. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkszentkereszt Miskolci járás

493. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Bükkzsérc Mezőkövesdi járás

494. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Büttös Encsi járás

495. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigánd Cigándi járás

496. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csenyéte Encsi járás

497. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cserépfalu Mezőkövesdi járás

498. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cserépváralja Mezőkövesdi járás

499. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csernely Ózdi járás

500. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csincse Mezőkövesdi járás
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501. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csobád Encsi járás

502. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csobaj Tokaji járás

503. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Csokvaomány Ózdi járás

504. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Damak Edelényi járás

505. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dámóc Cigándi járás

506. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Debréte Edelényi járás

507. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dédestapolcsány Kazincbarcikai járás

508. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Detek Encsi járás

509. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Domaháza Ózdi járás

510. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dövény Putnoki járás

511. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Dubicsány Putnoki járás

512. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Egerlövő Mezőkövesdi járás

513. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Égerszög Edelényi járás

514. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Emőd Miskolci járás

515. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Erdőbénye Tokaji járás

516. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Erdőhorváti Sárospataki járás

517. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fáj Encsi járás

518. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fancsal Encsi járás

519. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Farkaslyuk Ózdi járás

520. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőberecki Sátoraljaújhelyi járás

521. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsődobsza Gönci járás

522. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőgagy Encsi járás

523. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőkelecsény Putnoki járás

524. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőnyárád Putnoki járás

525. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőregmec Sátoraljaújhelyi járás

526. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsőtelekes Kazincbarcikai járás

527. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Felsővadász Szikszói járás

528. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Filkeháza Sátoraljaújhelyi járás

529. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fony Gönci járás

530. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Forró Encsi járás

531. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Fulókércs Encsi járás

532. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzér Sátoraljaújhelyi járás

533. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérkajata Sátoraljaújhelyi járás

534. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérkomlós Sátoraljaújhelyi járás

535. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Füzérradvány Sátoraljaújhelyi járás

536. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gadna Szikszói járás

537. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagyapáti Encsi járás

538. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagybátor Szikszói járás

539. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gagyvendégi Szikszói járás

540. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Galvács Edelényi járás

541. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Garadna Encsi járás

542. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gelej Mezőcsáti járás

543. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gesztely Miskolci járás

544. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gibárt Gönci járás

545. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Girincs Tiszaújvárosi járás

546. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Golop Szerencsi járás

547. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gömörszőlős Putnoki járás
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548. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönc Gönci járás

549. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Göncruszka Gönci járás

550. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Györgytarló Sárospataki járás

551. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Halmaj Szikszói járás

552. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hangács Edelényi járás

553. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hangony Ózdi járás

554. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Háromhuta Sárospataki járás

555. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Harsány Miskolci járás

556. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hegymeg Edelényi járás

557. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejce Gönci járás

558. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőbába Tiszaújvárosi járás

559. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőkeresztúr Tiszaújvárosi járás

560. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőkürt Tiszaújvárosi járás

561. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőpapi Mezőcsáti járás

562. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hejőszalonta Tiszaújvárosi járás

563. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hercegkút Sárospataki járás

564. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádbűd Gönci járás

565. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádcéce Gönci járás

566. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádkak Miskolci járás

567. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádkércs Szikszói járás

568. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádnémeti Miskolci járás

569. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádpetri Encsi járás

570. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádszentandrás Encsi járás

571. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádszurdok Gönci járás

572. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hernádvécse Encsi járás

573. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hét Putnoki járás

574. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hidasnémeti Gönci járás

575. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hidvégardó Edelényi járás

576. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Hollóháza Sátoraljaújhelyi járás

577. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Homrogd Szikszói járás

578. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Igrici Mezőcsáti járás

579. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Imola Putnoki járás

580. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ináncs Encsi járás

581. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Irota Edelényi járás

582. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Izsófalva Kazincbarcikai járás

583. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Jákfalva Putnoki járás

584. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Járdánháza Ózdi járás

585. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Jósvafő Putnoki járás

586. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kács Mezőkövesdi járás

587. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kánó Putnoki járás

588. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kány Encsi járás

589. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Karcsa Cigándi járás

590. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Karos Cigándi járás

591. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kázsmárk Szikszói járás

592. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kéked Gönci járás

593. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kelemér Putnoki járás

594. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kenézlő Sárospataki járás
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595. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Keresztéte Encsi járás

596. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kesznyéten Tiszaújvárosi járás

597. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Királd Putnoki járás

598. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kiscsécs Tiszaújvárosi járás

599. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kisgyőr Miskolci járás

600. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kishuta Sátoraljaújhelyi járás

601. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kiskinizs Szikszói járás

602. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kisrozvágy Cigándi járás

603. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kissikátor Ózdi járás

604. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Komjáti Edelényi járás

605. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Komlóska Sárospataki járás

606. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kondó Miskolci járás

607. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Korlát Gönci járás

608. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Köröm Miskolci járás

609. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kovácsvágás Sátoraljaújhelyi járás

610. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Krasznokvajda Encsi járás

611. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kupa Szikszói járás

612. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kurityán Kazincbarcikai járás

613. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lácacséke Cigándi járás

614. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ládbesenyő Edelényi járás

615. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lak Edelényi járás

616. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Legyesbénye Szerencsi járás

617. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Léh Szikszói járás

618. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Lénárddaróc Ózdi járás

619. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Litka Encsi járás

620. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mád Szerencsi járás

621. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Makkoshotyka Sárospataki járás

622. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mályinka Kazincbarcikai járás

623. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Martonyi Edelényi járás

624. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Megyaszó Szerencsi járás

625. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Méra Encsi járás

626. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Meszes Edelényi járás

627. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkeresztes Mezőkövesdi járás

628. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőnagymihály Mezőkövesdi járás

629. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőnyárád Mezőkövesdi járás

630. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőzombor Szerencsi járás

631. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mikóháza Sátoraljaújhelyi járás

632. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mogyoróska Gönci járás

633. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Monaj Szikszói járás

634. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Monok Szerencsi járás

635. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Múcsony Kazincbarcikai járás

636. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Muhi Tiszaújvárosi járás

637. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagybarca Kazincbarcikai járás

638. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagycsécs Tiszaújvárosi járás

639. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagyhuta Sátoraljaújhelyi járás

640. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagykinizs Szikszói járás

641. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nagyrozvágy Cigándi járás
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642. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Négyes Mezőkövesdi járás

643. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nekézseny Ózdi járás

644. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nemesbikk Tiszaújvárosi járás

645. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Novajidrány Encsi járás

646. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyékládháza Miskolci járás

647. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyésta Szikszói járás

648. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyíri Sátoraljaújhelyi járás

649. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Nyomár Edelényi járás

650. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Olaszliszka Sárospataki járás

651. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ónod Miskolci járás

652. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ormosbánya Kazincbarcikai járás

653. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Oszlár Tiszaújvárosi járás

654. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pácin Cigándi járás

655. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pálháza Sátoraljaújhelyi járás

656. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pamlény Szikszói járás

657. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pányok Gönci járás

658. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Parasznya Miskolci járás

659. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pere Gönci járás

660. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Perecse Encsi járás

661. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Perkupa Edelényi járás

662. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Prügy Szerencsi járás

663. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pusztafalu Sátoraljaújhelyi járás

664. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Pusztaradvány Encsi járás

665. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Radostyán Miskolci járás

666. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ragály Putnoki járás

667. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rakaca Edelényi járás

668. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rakacaszend Edelényi járás

669. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rásonysápberencs Szikszói járás

670. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rátka Szerencsi járás

671. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Regéc Gönci járás

672. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Répáshuta Miskolci járás

673. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Révleányvár Cigándi járás

674. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ricse Cigándi járás

675. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rudabánya Kazincbarcikai járás

676. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Rudolftelep Kazincbarcikai járás

677. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóbábony Miskolci járás

678. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóecseg Miskolci járás

679. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajógalgóc Kazincbarcikai járás

680. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóhídvég Miskolci járás

681. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóivánka Kazincbarcikai járás

682. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókápolna Miskolci járás

683. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókaza Kazincbarcikai járás

684. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajókeresztúr Miskolci járás

685. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajólád Miskolci járás

686. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajólászlófalva Miskolci járás

687. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajómercse Putnoki járás

688. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajónémeti Putnoki járás
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689. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópálfala Miskolci járás

690. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópetri Miskolci járás

691. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajópüspöki Putnoki járás

692. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajósenye Miskolci járás

693. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóvámos Miskolci járás

694. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sajóvelezd Putnoki járás

695. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sály Mezőkövesdi járás

696. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárazsadány Sárospataki járás

697. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sáta Ózdi járás

698. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Selyeb Szikszói járás

699. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Semjén Cigándi járás

700. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Serényfalva Putnoki járás

701. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sima Gönci járás

702. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sóstófalva Miskolci járás

703. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szakácsi Edelényi járás

704. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szakáld Tiszaújvárosi járás

705. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szalaszend Encsi járás

706. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szalonna Edelényi járás

707. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szászfa Szikszói járás

708. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szegi Tokaji járás

709. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szegilong Tokaji járás

710. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szemere Encsi járás

711. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szendrő Edelényi járás

712. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szendrőlád Edelényi járás

713. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szentistván Mezőkövesdi járás

714. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szentistvánbaksa Szikszói járás

715. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szin Edelényi járás

716. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szinpetri Edelényi járás

717. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szirmabesenyő Miskolci járás

718. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szomolya Mezőkövesdi járás

719. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szögliget Edelényi járás

720. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szőlősardó Edelényi járás

721. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhafő Putnoki járás

722. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhakálló Kazincbarcikai járás

723. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szuhogy Edelényi járás

724. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktabáj Tokaji járás

725. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktaharkány Szerencsi járás

726. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktakenéz Szerencsi járás

727. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Taktaszada Szerencsi járás

728. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tállya Szerencsi járás

729. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tarcal Tokaji járás

730. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tard Mezőkövesdi járás

731. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tardona Kazincbarcikai járás

732. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Telkibánya Gönci járás

733. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Teresztenye Edelényi járás

734. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tibolddaróc Mezőkövesdi járás

735. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszabábolna Mezőkövesdi járás
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736. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszacsermely Cigándi járás

737. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszadorogma Mezőcsáti járás

738. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszakarád Cigándi járás

739. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszakeszi Mezőcsáti járás

740. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaladány Tokaji járás

741. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszalúc Szerencsi járás

742. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszapalkonya Tiszaújvárosi járás

743. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszatardos Tokaji járás

744. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszatarján Mezőcsáti járás

745. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszavalk Mezőkövesdi járás

746. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaj Tokaji járás

747. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tolcsva Sárospataki járás

748. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tomor Edelényi járás

749. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornabarakony Edelényi járás

750. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornakápolna Edelényi járás

751. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornanádaska Edelényi járás

752. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornaszentandrás Edelényi járás

753. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornaszentjakab Edelényi járás

754. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tornyosnémeti Gönci járás

755. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Trizs Putnoki járás

756. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Újcsanálos Miskolci járás

757. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Uppony Ózdi járás

758. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vadna Kazincbarcikai járás

759. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vágáshuta Sátoraljaújhelyi járás

760. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vajdácska Sárospataki járás

761. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vámosújfalu Sárospataki járás

762. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Varbó Miskolci járás

763. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Varbóc Edelényi járás

764. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vatta Mezőkövesdi járás

765. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vilmány Gönci járás

766. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vilyvitány Sátoraljaújhelyi járás

767. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Viss Sárospataki járás

768. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Viszló Edelényi járás

769. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Vizsoly Gönci járás

770. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zádorfalva Putnoki járás

771. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zalkod Sárospataki járás

772. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zemplénagárd Cigándi járás

773. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ziliz Edelényi járás

774. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zubogy Putnoki járás

775. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Zsujta Gönci járás

776. Csongrád-Csanád vármegye Ambrózfalva Makói járás

777. Csongrád-Csanád vármegye Apátfalva Makói járás

778. Csongrád-Csanád vármegye Árpádhalom Szentesi járás

779. Csongrád-Csanád vármegye Ásotthalom Mórahalmi járás

780. Csongrád-Csanád vármegye Baks Kisteleki járás

781. Csongrád-Csanád vármegye Balástya Kisteleki járás

782. Csongrád-Csanád vármegye Csanádalberti Makói járás
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783. Csongrád-Csanád vármegye Csanádpalota Makói járás

784. Csongrád-Csanád vármegye Csanytelek Csongrádi járás

785. Csongrád-Csanád vármegye Csengele Kisteleki járás

786. Csongrád-Csanád vármegye Derekegyház Szentesi járás

787. Csongrád-Csanád vármegye Dóc Szegedi járás

788. Csongrád-Csanád vármegye Eperjes Szentesi járás

789. Csongrád-Csanád vármegye Fábiánsebestyén Szentesi járás

790. Csongrád-Csanád vármegye Felgyő Csongrádi járás

791. Csongrád-Csanád vármegye Ferencszállás Szegedi járás

792. Csongrád-Csanád vármegye Forráskút Mórahalmi járás

793. Csongrád-Csanád vármegye Földeák Makói járás

794. Csongrád-Csanád vármegye Királyhegyes Makói járás

795. Csongrád-Csanád vármegye Kiszombor Makói járás

796. Csongrád-Csanád vármegye Klárafalva Szegedi járás

797. Csongrád-Csanád vármegye Kövegy Makói járás

798. Csongrád-Csanád vármegye Kübekháza Szegedi járás

799. Csongrád-Csanád vármegye Magyarcsanád Makói járás

800. Csongrád-Csanád vármegye Maroslele Makói járás

801. Csongrád-Csanád vármegye Mártély Hódmezővásárhelyi járás

802. Csongrád-Csanád vármegye Nagyér Makói járás

803. Csongrád-Csanád vármegye Nagylak Makói járás

804. Csongrád-Csanád vármegye Nagymágocs Szentesi járás

805. Csongrád-Csanád vármegye Nagytőke Szentesi járás

806. Csongrád-Csanád vármegye Óföldeák Makói járás

807. Csongrád-Csanád vármegye Ópusztaszer Kisteleki járás

808. Csongrád-Csanád vármegye Öttömös Mórahalmi járás

809. Csongrád-Csanád vármegye Pitvaros Makói járás

810. Csongrád-Csanád vármegye Pusztamérges Mórahalmi járás

811. Csongrád-Csanád vármegye Pusztaszer Kisteleki járás

812. Csongrád-Csanád vármegye Ruzsa Mórahalmi járás

813. Csongrád-Csanád vármegye Szegvár Szentesi járás

814. Csongrád-Csanád vármegye Székkutas Hódmezővásárhelyi járás

815. Csongrád-Csanád vármegye Tiszasziget Szegedi járás

816. Csongrád-Csanád vármegye Üllés Mórahalmi járás

817. Csongrád-Csanád vármegye Zákányszék Mórahalmi járás

818. Fejér vármegye Aba Székesfehérvári járás

819. Fejér vármegye Alap Sárbogárdi járás

820. Fejér vármegye Alcsútdoboz Bicskei járás

821. Fejér vármegye Alsószentiván Sárbogárdi járás

822. Fejér vármegye Bakonycsernye Móri járás

823. Fejér vármegye Bakonykúti Székesfehérvári járás

824. Fejér vármegye Balinka Móri járás

825. Fejér vármegye Beloiannisz Dunaújvárosi járás

826. Fejér vármegye Besnyő Dunaújvárosi járás

827. Fejér vármegye Bodajk Móri járás

828. Fejér vármegye Bodmér Bicskei járás

829. Fejér vármegye Cece Sárbogárdi járás
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830. Fejér vármegye Csákberény Móri járás

831. Fejér vármegye Csősz Székesfehérvári járás

832. Fejér vármegye Daruszentmiklós Dunaújvárosi járás

833. Fejér vármegye Dég Enyingi járás

834. Fejér vármegye Előszállás Dunaújvárosi járás

835. Fejér vármegye Füle Székesfehérvári járás

836. Fejér vármegye Gánt Bicskei járás

837. Fejér vármegye Hantos Sárbogárdi járás

838. Fejér vármegye Igar Sárbogárdi járás

839. Fejér vármegye Isztimér Móri járás

840. Fejér vármegye Iváncsa Dunaújvárosi járás

841. Fejér vármegye Jenő Székesfehérvári járás

842. Fejér vármegye Káloz Székesfehérvári járás

843. Fejér vármegye Kincsesbánya Móri járás

844. Fejér vármegye Kisláng Enyingi járás

845. Fejér vármegye Lajoskomárom Enyingi járás

846. Fejér vármegye Lepsény Enyingi járás

847. Fejér vármegye Lovasberény Székesfehérvári járás

848. Fejér vármegye Mátyásdomb Enyingi járás

849. Fejér vármegye Mezőfalva Dunaújvárosi járás

850. Fejér vármegye Mezőkomárom Enyingi járás

851. Fejér vármegye Mezőszentgyörgy Enyingi járás

852. Fejér vármegye Mezőszilas Sárbogárdi járás

853. Fejér vármegye Moha Székesfehérvári járás

854. Fejér vármegye Nádasdladány Székesfehérvári járás

855. Fejér vármegye Nagykarácsony Dunaújvárosi járás

856. Fejér vármegye Nagylók Sárbogárdi járás

857. Fejér vármegye Nagyveleg Móri járás

858. Fejér vármegye Óbarok Bicskei járás

859. Fejér vármegye Perkáta Dunaújvárosi járás

860. Fejér vármegye Sáregres Sárbogárdi járás

861. Fejér vármegye Sárkeresztes Székesfehérvári járás

862. Fejér vármegye Sárkeresztúr Sárbogárdi járás

863. Fejér vármegye Sárkeszi Székesfehérvári járás

864. Fejér vármegye Sárosd Székesfehérvári járás

865. Fejér vármegye Sárszentágota Sárbogárdi járás

866. Fejér vármegye Seregélyes Székesfehérvári járás

867. Fejér vármegye Soponya Székesfehérvári járás

868. Fejér vármegye Söréd Móri járás

869. Fejér vármegye Szabadegyháza Gárdonyi járás

870. Fejér vármegye Szabadhídvég Enyingi járás

871. Fejér vármegye Szár Bicskei járás

872. Fejér vármegye Tabajd Bicskei járás

873. Fejér vármegye Újbarok Bicskei járás

874. Fejér vármegye Vajta Sárbogárdi járás

875. Fejér vármegye Vereb Gárdonyi járás

876. Fejér vármegye Vértesacsa Bicskei járás
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877. Fejér vármegye Vértesboglár Bicskei járás

878. Fejér vármegye Zámoly Székesfehérvári járás

879. Fejér vármegye Zichyújfalu Gárdonyi járás

880. Győr-Moson-Sopron vármegye Acsalag Csornai járás

881. Győr-Moson-Sopron vármegye Árpás Téti járás

882. Győr-Moson-Sopron vármegye Babót Kapuvári járás

883. Győr-Moson-Sopron vármegye Bágyogszovát Csornai járás

884. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonygyirót Pannonhalmi járás

885. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonypéterd Pannonhalmi járás

886. Győr-Moson-Sopron vármegye Bakonyszentlászló Pannonhalmi járás

887. Győr-Moson-Sopron vármegye Barbacs Csornai járás

888. Győr-Moson-Sopron vármegye Beled Kapuvári járás

889. Győr-Moson-Sopron vármegye Bezenye Mosonmagyaróvári járás

890. Győr-Moson-Sopron vármegye Bezi Győri járás

891. Győr-Moson-Sopron vármegye Bodonhely Csornai járás

892. Győr-Moson-Sopron vármegye Bogyoszló Csornai járás

893. Győr-Moson-Sopron vármegye Bőny Győri járás

894. Győr-Moson-Sopron vármegye Bősárkány Csornai járás

895. Győr-Moson-Sopron vármegye Cakóháza Csornai járás

896. Győr-Moson-Sopron vármegye Cirák Kapuvári járás

897. Győr-Moson-Sopron vármegye Csáfordjánosfa Soproni járás

898. Győr-Moson-Sopron vármegye Csapod Soproni járás

899. Győr-Moson-Sopron vármegye Csér Soproni járás

900. Győr-Moson-Sopron vármegye Csikvánd Téti járás

901. Győr-Moson-Sopron vármegye Darnózseli Mosonmagyaróvári járás

902. Győr-Moson-Sopron vármegye Dénesfa Kapuvári járás

903. Győr-Moson-Sopron vármegye Dunaremete Mosonmagyaróvári járás

904. Győr-Moson-Sopron vármegye Dunaszentpál Győri járás

905. Győr-Moson-Sopron vármegye Ebergőc Soproni járás

906. Győr-Moson-Sopron vármegye Edve Kapuvári járás

907. Győr-Moson-Sopron vármegye Egyed Csornai járás

908. Győr-Moson-Sopron vármegye Egyházasfalu Soproni járás

909. Győr-Moson-Sopron vármegye Enese Győri járás

910. Győr-Moson-Sopron vármegye Farád Csornai járás

911. Győr-Moson-Sopron vármegye Fehértó Győri járás

912. Győr-Moson-Sopron vármegye Felpéc Téti járás

913. Győr-Moson-Sopron vármegye Fenyőfő Pannonhalmi járás

914. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőboz Soproni járás

915. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőd Soproni járás

916. Győr-Moson-Sopron vármegye Fertőendréd Soproni járás

917. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyalóka Soproni járás

918. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyóró Kapuvári járás

919. Győr-Moson-Sopron vármegye Gyömöre Téti járás

920. Győr-Moson-Sopron vármegye Győrasszonyfa Pannonhalmi járás

921. Győr-Moson-Sopron vármegye Győrsövényház Győri járás

922. Győr-Moson-Sopron vármegye Hidegség Soproni járás

923. Győr-Moson-Sopron vármegye Himod Kapuvári járás
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924. Győr-Moson-Sopron vármegye Hövej Kapuvári járás

925. Győr-Moson-Sopron vármegye Iván Soproni járás

926. Győr-Moson-Sopron vármegye Jobaháza Csornai járás

927. Győr-Moson-Sopron vármegye Kajárpéc Győri járás

928. Győr-Moson-Sopron vármegye Károlyháza Mosonmagyaróvári járás

929. Győr-Moson-Sopron vármegye Kimle Mosonmagyaróvári járás

930. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisbabot Téti járás

931. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisbodak Mosonmagyaróvári járás

932. Győr-Moson-Sopron vármegye Kisfalud Kapuvári járás

933. Győr-Moson-Sopron vármegye Lázi Pannonhalmi járás

934. Győr-Moson-Sopron vármegye Lipót Mosonmagyaróvári járás

935. Győr-Moson-Sopron vármegye Lövő Soproni járás

936. Győr-Moson-Sopron vármegye Maglóca Csornai járás

937. Győr-Moson-Sopron vármegye Magyarkeresztúr Csornai járás

938. Győr-Moson-Sopron vármegye Markotabödöge Csornai járás

939. Győr-Moson-Sopron vármegye Mecsér Mosonmagyaróvári járás

940. Győr-Moson-Sopron vármegye Mérges Téti járás

941. Győr-Moson-Sopron vármegye Mezőörs Győri járás

942. Győr-Moson-Sopron vármegye Mihályi Kapuvári járás

943. Győr-Moson-Sopron vármegye Mórichida Téti járás

944. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonudvar Mosonmagyaróvári járás

945. Győr-Moson-Sopron vármegye Nagyszentjános Győri járás

946. Győr-Moson-Sopron vármegye Nemeskér Soproni járás

947. Győr-Moson-Sopron vármegye Nyalka Pannonhalmi járás

948. Győr-Moson-Sopron vármegye Osli Kapuvári járás

949. Győr-Moson-Sopron vármegye Páli Csornai járás

950. Győr-Moson-Sopron vármegye Pásztori Csornai járás

951. Győr-Moson-Sopron vármegye Petőháza Soproni járás

952. Győr-Moson-Sopron vármegye Pinnye Soproni járás

953. Győr-Moson-Sopron vármegye Potyond Csornai járás

954. Győr-Moson-Sopron vármegye Pusztacsalád Soproni járás

955. Győr-Moson-Sopron vármegye Püski Mosonmagyaróvári járás

956. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábacsanak Csornai járás

957. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábacsécsény Téti járás

958. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábakecöl Kapuvári járás

959. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábapordány Csornai járás

960. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábasebes Csornai járás

961. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentandrás Csornai járás

962. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentmihály Téti járás

963. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábaszentmiklós Téti járás

964. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábatamási Csornai járás

965. Győr-Moson-Sopron vármegye Rábcakapi Csornai járás

966. Győr-Moson-Sopron vármegye Ravazd Pannonhalmi járás

967. Győr-Moson-Sopron vármegye Répceszemere Kapuvári járás

968. Győr-Moson-Sopron vármegye Répcevis Soproni járás

969. Győr-Moson-Sopron vármegye Rétalap Győri járás

970. Győr-Moson-Sopron vármegye Románd Pannonhalmi járás
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971. Győr-Moson-Sopron vármegye Röjtökmuzsaj Soproni járás

972. Győr-Moson-Sopron vármegye Sarród Soproni járás

973. Győr-Moson-Sopron vármegye Sikátor Pannonhalmi járás

974. Győr-Moson-Sopron vármegye Sobor Csornai járás

975. Győr-Moson-Sopron vármegye Sopronhorpács Soproni járás

976. Győr-Moson-Sopron vármegye Sopronnémeti Csornai járás

977. Győr-Moson-Sopron vármegye Szakony Soproni járás

978. Győr-Moson-Sopron vármegye Szany Csornai járás

979. Győr-Moson-Sopron vármegye Szerecseny Téti járás

980. Győr-Moson-Sopron vármegye Szil Csornai járás

981. Győr-Moson-Sopron vármegye Szilsárkány Csornai járás

982. Győr-Moson-Sopron vármegye Táp Pannonhalmi járás

983. Győr-Moson-Sopron vármegye Tápszentmiklós Pannonhalmi járás

984. Győr-Moson-Sopron vármegye Tarjánpuszta Pannonhalmi járás

985. Győr-Moson-Sopron vármegye Tárnokréti Csornai járás

986. Győr-Moson-Sopron vármegye Újkér Soproni járás

987. Győr-Moson-Sopron vármegye Újrónafő Mosonmagyaróvári járás

988. Győr-Moson-Sopron vármegye Und Soproni járás

989. Győr-Moson-Sopron vármegye Vadosfa Kapuvári járás

990. Győr-Moson-Sopron vármegye Vág Csornai járás

991. Győr-Moson-Sopron vármegye Várbalog Mosonmagyaróvári járás

992. Győr-Moson-Sopron vármegye Vásárosfalu Kapuvári járás

993. Győr-Moson-Sopron vármegye Vének Győri járás

994. Győr-Moson-Sopron vármegye Veszprémvarsány Pannonhalmi járás

995. Győr-Moson-Sopron vármegye Vitnyéd Kapuvári járás

996. Győr-Moson-Sopron vármegye Völcsej Soproni járás

997. Győr-Moson-Sopron vármegye Zsebeháza Csornai járás

998. Győr-Moson-Sopron vármegye Zsira Soproni járás

999. Hajdú-Bihar vármegye Álmosd Nyíradonyi járás

1000. Hajdú-Bihar vármegye Ártánd Berettyóújfalui járás

1001. Hajdú-Bihar vármegye Bagamér Nyíradonyi járás

1002. Hajdú-Bihar vármegye Bakonszeg Berettyóújfalui járás

1003. Hajdú-Bihar vármegye Báránd Püspökladányi járás

1004. Hajdú-Bihar vármegye Bedő Berettyóújfalui járás

1005. Hajdú-Bihar vármegye Berekböszörmény Berettyóújfalui járás

1006. Hajdú-Bihar vármegye Bihardancsháza Püspökladányi járás

1007. Hajdú-Bihar vármegye Biharkeresztes Berettyóújfalui járás

1008. Hajdú-Bihar vármegye Biharnagybajom Püspökladányi járás

1009. Hajdú-Bihar vármegye Bihartorda Püspökladányi járás

1010. Hajdú-Bihar vármegye Bojt Berettyóújfalui járás

1011. Hajdú-Bihar vármegye Csökmő Berettyóújfalui járás

1012. Hajdú-Bihar vármegye Darvas Berettyóújfalui járás

1013. Hajdú-Bihar vármegye Egyek Balmazújvárosi járás

1014. Hajdú-Bihar vármegye Esztár Derecskei járás

1015. Hajdú-Bihar vármegye Folyás Hajdúnánási járás

1016. Hajdú-Bihar vármegye Földes Püspökladányi járás

1017. Hajdú-Bihar vármegye Furta Berettyóújfalui járás
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1018. Hajdú-Bihar vármegye Fülöp Nyíradonyi járás

1019. Hajdú-Bihar vármegye Gáborján Berettyóújfalui járás

1020. Hajdú-Bihar vármegye Görbeháza Hajdúnánási járás

1021. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúbagos Derecskei járás

1022. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúszovát Hajdúszoboszlói járás

1023. Hajdú-Bihar vármegye Hencida Berettyóújfalui járás

1024. Hajdú-Bihar vármegye Hortobágy Balmazújvárosi járás

1025. Hajdú-Bihar vármegye Kismarja Derecskei járás

1026. Hajdú-Bihar vármegye Kokad Derecskei járás

1027. Hajdú-Bihar vármegye Komádi Berettyóújfalui járás

1028. Hajdú-Bihar vármegye Konyár Derecskei járás

1029. Hajdú-Bihar vármegye Körösszakál Berettyóújfalui járás

1030. Hajdú-Bihar vármegye Körösszegapáti Berettyóújfalui járás

1031. Hajdú-Bihar vármegye Magyarhomorog Berettyóújfalui járás

1032. Hajdú-Bihar vármegye Mezőpeterd Berettyóújfalui járás

1033. Hajdú-Bihar vármegye Mezősas Berettyóújfalui járás

1034. Hajdú-Bihar vármegye Monostorpályi Derecskei járás

1035. Hajdú-Bihar vármegye Nagykereki Berettyóújfalui járás

1036. Hajdú-Bihar vármegye Nagyrábé Püspökladányi járás

1037. Hajdú-Bihar vármegye Nyírábrány Nyíradonyi járás

1038. Hajdú-Bihar vármegye Nyíracsád Nyíradonyi járás

1039. Hajdú-Bihar vármegye Nyírmártonfalva Nyíradonyi járás

1040. Hajdú-Bihar vármegye Pocsaj Derecskei járás

1041. Hajdú-Bihar vármegye Sáp Püspökladányi járás

1042. Hajdú-Bihar vármegye Sáránd Derecskei járás

1043. Hajdú-Bihar vármegye Sárrétudvari Püspökladányi járás

1044. Hajdú-Bihar vármegye Szentpéterszeg Berettyóújfalui járás

1045. Hajdú-Bihar vármegye Szerep Püspökladányi járás

1046. Hajdú-Bihar vármegye Tépe Derecskei járás

1047. Hajdú-Bihar vármegye Tetétlen Püspökladányi járás

1048. Hajdú-Bihar vármegye Tiszacsege Balmazújvárosi járás

1049. Hajdú-Bihar vármegye Tiszagyulaháza Hajdúnánási járás

1050. Hajdú-Bihar vármegye Told Berettyóújfalui járás

1051. Hajdú-Bihar vármegye Újiráz Berettyóújfalui járás

1052. Hajdú-Bihar vármegye Újléta Nyíradonyi járás

1053. Hajdú-Bihar vármegye Újszentmargita Balmazújvárosi járás

1054. Hajdú-Bihar vármegye Újtikos Hajdúnánási járás

1055. Hajdú-Bihar vármegye Váncsod Berettyóújfalui járás

1056. Hajdú-Bihar vármegye Vekerd Berettyóújfalui járás

1057. Hajdú-Bihar vármegye Zsáka Berettyóújfalui járás

1058. Heves vármegye Abasár Gyöngyösi járás

1059. Heves vármegye Adács Gyöngyösi járás

1060. Heves vármegye Aldebrő Füzesabonyi járás

1061. Heves vármegye Andornaktálya Egri járás

1062. Heves vármegye Apc Hatvani járás

1063. Heves vármegye Átány Hevesi járás

1064. Heves vármegye Atkár Gyöngyösi járás
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1065. Heves vármegye Balaton Bélapátfalvai járás

1066. Heves vármegye Bátor Egri járás

1067. Heves vármegye Bekölce Bélapátfalvai járás

1068. Heves vármegye Bélapátfalva Bélapátfalvai járás

1069. Heves vármegye Besenyőtelek Füzesabonyi járás

1070. Heves vármegye Boconád Hevesi járás

1071. Heves vármegye Bodony Pétervásárai járás

1072. Heves vármegye Boldog Hatvani járás

1073. Heves vármegye Bükkszék Pétervásárai járás

1074. Heves vármegye Bükkszenterzsébet Pétervásárai járás

1075. Heves vármegye Bükkszentmárton Bélapátfalvai járás

1076. Heves vármegye Csány Hatvani járás

1077. Heves vármegye Demjén Egri járás

1078. Heves vármegye Detk Gyöngyösi járás

1079. Heves vármegye Domoszló Gyöngyösi járás

1080. Heves vármegye Dormánd Füzesabonyi járás

1081. Heves vármegye Ecséd Hatvani járás

1082. Heves vármegye Egerbakta Egri járás

1083. Heves vármegye Egerbocs Egri járás

1084. Heves vármegye Egercsehi Egri járás

1085. Heves vármegye Egerfarmos Füzesabonyi járás

1086. Heves vármegye Egerszólát Egri járás

1087. Heves vármegye Erdőkövesd Pétervásárai járás

1088. Heves vármegye Erdőtelek Hevesi járás

1089. Heves vármegye Erk Hevesi járás

1090. Heves vármegye Fedémes Pétervásárai járás

1091. Heves vármegye Feldebrő Egri járás

1092. Heves vármegye Gyöngyöshalász Gyöngyösi járás

1093. Heves vármegye Gyöngyösoroszi Gyöngyösi járás

1094. Heves vármegye Gyöngyöspata Gyöngyösi járás

1095. Heves vármegye Gyöngyössolymos Gyöngyösi járás

1096. Heves vármegye Gyöngyöstarján Gyöngyösi járás

1097. Heves vármegye Halmajugra Gyöngyösi járás

1098. Heves vármegye Heréd Hatvani járás

1099. Heves vármegye Hevesaranyos Egri járás

1100. Heves vármegye Hevesvezekény Hevesi járás

1101. Heves vármegye Hort Hatvani járás

1102. Heves vármegye Istenmezeje Pétervásárai járás

1103. Heves vármegye Ivád Pétervásárai járás

1104. Heves vármegye Kál Füzesabonyi járás

1105. Heves vármegye Kápolna Füzesabonyi járás

1106. Heves vármegye Karácsond Gyöngyösi járás

1107. Heves vármegye Kerecsend Egri járás

1108. Heves vármegye Kerekharaszt Hatvani járás

1109. Heves vármegye Kisfüzes Pétervásárai járás

1110. Heves vármegye Kisköre Hevesi járás

1111. Heves vármegye Kisnána Gyöngyösi járás
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1112. Heves vármegye Kompolt Füzesabonyi járás

1113. Heves vármegye Kömlő Hevesi járás

1114. Heves vármegye Ludas Gyöngyösi járás

1115. Heves vármegye Maklár Egri járás

1116. Heves vármegye Markaz Gyöngyösi járás

1117. Heves vármegye Mátraballa Pétervásárai járás

1118. Heves vármegye Mátraderecske Pétervásárai járás

1119. Heves vármegye Mátraszentimre Gyöngyösi járás

1120. Heves vármegye Mezőszemere Füzesabonyi járás

1121. Heves vármegye Mezőtárkány Füzesabonyi járás

1122. Heves vármegye Mikófalva Bélapátfalvai járás

1123. Heves vármegye Mónosbél Bélapátfalvai járás

1124. Heves vármegye Nagyfüged Gyöngyösi járás

1125. Heves vármegye Nagykökényes Hatvani járás

1126. Heves vármegye Nagyréde Gyöngyösi járás

1127. Heves vármegye Nagytálya Egri járás

1128. Heves vármegye Nagyút Füzesabonyi járás

1129. Heves vármegye Nagyvisnyó Bélapátfalvai járás

1130. Heves vármegye Novaj Egri járás

1131. Heves vármegye Pálosvörösmart Gyöngyösi járás

1132. Heves vármegye Parád Pétervásárai járás

1133. Heves vármegye Parádsasvár Pétervásárai járás

1134. Heves vármegye Pély Hevesi járás

1135. Heves vármegye Pétervására Pétervásárai járás

1136. Heves vármegye Petőfibánya Hatvani járás

1137. Heves vármegye Poroszló Füzesabonyi járás

1138. Heves vármegye Recsk Pétervásárai járás

1139. Heves vármegye Rózsaszentmárton Hatvani járás

1140. Heves vármegye Sarud Füzesabonyi járás

1141. Heves vármegye Sirok Pétervásárai járás

1142. Heves vármegye Szajla Pétervásárai járás

1143. Heves vármegye Szarvaskő Egri járás

1144. Heves vármegye Szentdomonkos Pétervásárai járás

1145. Heves vármegye Szihalom Füzesabonyi járás

1146. Heves vármegye Szilvásvárad Bélapátfalvai járás

1147. Heves vármegye Szúcs Egri járás

1148. Heves vármegye Szűcsi Gyöngyösi járás

1149. Heves vármegye Tarnabod Hevesi járás

1150. Heves vármegye Tarnalelesz Pétervásárai járás

1151. Heves vármegye Tarnaméra Hevesi járás

1152. Heves vármegye Tarnaörs Hevesi járás

1153. Heves vármegye Tarnaszentmária Egri járás

1154. Heves vármegye Tarnaszentmiklós Hevesi járás

1155. Heves vármegye Tarnazsadány Hevesi járás

1156. Heves vármegye Tenk Hevesi járás

1157. Heves vármegye Terpes Pétervásárai járás

1158. Heves vármegye Tiszanána Hevesi járás
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1159. Heves vármegye Tófalu Füzesabonyi járás

1160. Heves vármegye Újlőrincfalva Füzesabonyi járás

1161. Heves vármegye Vámosgyörk Gyöngyösi járás

1162. Heves vármegye Váraszó Pétervásárai járás

1163. Heves vármegye Vécs Gyöngyösi járás

1164. Heves vármegye Verpelét Egri járás

1165. Heves vármegye Visznek Gyöngyösi járás

1166. Heves vármegye Zagyvaszántó Hatvani járás

1167. Heves vármegye Zaránk Hevesi járás

1168. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Abádszalók Kunhegyesi járás

1169. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Alattyán Jászapáti járás

1170. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Besenyszög Szolnoki járás

1171. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cibakháza Kunszentmártoni járás

1172. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csataszög Szolnoki járás

1173. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Csépa Kunszentmártoni járás

1174. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Cserkeszőlő Kunszentmártoni járás

1175. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Hunyadfalva Szolnoki járás

1176. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jánoshida Jászapáti járás

1177. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászágó Jászberényi járás

1178. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászalsószentgyörgy Jászapáti járás

1179. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászboldogháza Jászberényi járás

1180. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászdózsa Jászapáti járás

1181. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászfelsőszentgyörgy Jászberényi járás

1182. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászivány Jászapáti járás

1183. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászjákóhalma Jászberényi járás

1184. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászkisér Jászapáti járás

1185. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászszentandrás Jászapáti járás

1186. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jásztelek Jászberényi járás

1187. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kenderes Karcagi járás

1188. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kengyel Törökszentmiklósi járás

1189. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kétpó Mezőtúri járás

1190. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kőtelek Szolnoki járás

1191. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kuncsorba Törökszentmiklósi járás

1192. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunmadaras Karcagi járás

1193. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mesterszállás Mezőtúri járás

1194. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőhék Mezőtúri járás

1195. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagyiván Tiszafüredi járás

1196. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagykörű Szolnoki járás

1197. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Nagyrév Kunszentmártoni járás

1198. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Öcsöd Kunszentmártoni járás

1199. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Örményes Törökszentmiklósi járás

1200. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Pusztamonostor Jászberényi járás

1201. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Rákócziújfalu Szolnoki járás

1202. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szajol Szolnoki járás

1203. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szászberek Szolnoki járás

1204. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szelevény Kunszentmártoni járás

1205. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabő Kunhegyesi járás
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1206. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszabura Kunhegyesi járás

1207. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaderzs Tiszafüredi járás

1208. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszagyenda Kunhegyesi járás

1209. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaigar Tiszafüredi járás

1210. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszainoka Kunszentmártoni járás

1211. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszajenő Szolnoki járás

1212. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszakürt Kunszentmártoni járás

1213. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaörs Tiszafüredi járás

1214. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszapüspöki Törökszentmiklósi járás

1215. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaroff Kunhegyesi járás

1216. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszasas Kunszentmártoni járás

1217. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszasüly Szolnoki járás

1218. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaszentimre Tiszafüredi járás

1219. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszaszőlős Tiszafüredi járás

1220. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszatenyő Törökszentmiklósi járás

1221. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszavárkony Szolnoki járás

1222. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tomajmonostora Kunhegyesi járás

1223. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tószeg Szolnoki járás

1224. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Vezseny Szolnoki járás

1225. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Zagyvarékas Szolnoki járás

1226. Komárom-Esztergom vármegye Ácsteszér Kisbéri járás

1227. Komárom-Esztergom vármegye Aka Kisbéri járás

1228. Komárom-Esztergom vármegye Almásfüzitő Komáromi járás

1229. Komárom-Esztergom vármegye Annavölgy Esztergomi járás

1230. Komárom-Esztergom vármegye Ászár Kisbéri járás

1231. Komárom-Esztergom vármegye Bábolna Komáromi járás

1232. Komárom-Esztergom vármegye Bajna Esztergomi járás

1233. Komárom-Esztergom vármegye Bakonybánk Kisbéri járás

1234. Komárom-Esztergom vármegye Bakonysárkány Kisbéri járás

1235. Komárom-Esztergom vármegye Bakonyszombathely Kisbéri járás

1236. Komárom-Esztergom vármegye Bana Komáromi járás

1237. Komárom-Esztergom vármegye Bársonyos Kisbéri járás

1238. Komárom-Esztergom vármegye Bokod Oroszlányi járás

1239. Komárom-Esztergom vármegye Császár Kisbéri járás

1240. Komárom-Esztergom vármegye Csatka Kisbéri járás

1241. Komárom-Esztergom vármegye Csém Komáromi járás

1242. Komárom-Esztergom vármegye Csép Kisbéri járás

1243. Komárom-Esztergom vármegye Csolnok Esztergomi járás

1244. Komárom-Esztergom vármegye Dad Oroszlányi járás

1245. Komárom-Esztergom vármegye Dág Esztergomi járás

1246. Komárom-Esztergom vármegye Dömös Esztergomi járás

1247. Komárom-Esztergom vármegye Dunaszentmiklós Tatai járás

1248. Komárom-Esztergom vármegye Epöl Esztergomi járás

1249. Komárom-Esztergom vármegye Ete Kisbéri járás

1250. Komárom-Esztergom vármegye Kerékteleki Kisbéri járás

1251. Komárom-Esztergom vármegye Kesztölc Esztergomi járás

1252. Komárom-Esztergom vármegye Kisigmánd Komáromi járás
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1253. Komárom-Esztergom vármegye Kocs Tatai járás

1254. Komárom-Esztergom vármegye Kömlőd Oroszlányi járás

1255. Komárom-Esztergom vármegye Lábatlan Esztergomi járás

1256. Komárom-Esztergom vármegye Máriahalom Esztergomi járás

1257. Komárom-Esztergom vármegye Mocsa Komáromi járás

1258. Komárom-Esztergom vármegye Mogyorósbánya Esztergomi járás

1259. Komárom-Esztergom vármegye Nagyigmánd Komáromi járás

1260. Komárom-Esztergom vármegye Nagysáp Esztergomi járás

1261. Komárom-Esztergom vármegye Neszmély Tatai járás

1262. Komárom-Esztergom vármegye Réde Kisbéri járás

1263. Komárom-Esztergom vármegye Sárisáp Esztergomi járás

1264. Komárom-Esztergom vármegye Súr Kisbéri járás

1265. Komárom-Esztergom vármegye Süttő Esztergomi járás

1266. Komárom-Esztergom vármegye Szákszend Oroszlányi járás

1267. Komárom-Esztergom vármegye Szomor Tatabányai járás

1268. Komárom-Esztergom vármegye Tardos Tatai járás

1269. Komárom-Esztergom vármegye Tarján Tatabányai járás

1270. Komárom-Esztergom vármegye Tárkány Kisbéri járás

1271. Komárom-Esztergom vármegye Tokod Esztergomi járás

1272. Komárom-Esztergom vármegye Tokodaltáró Esztergomi járás

1273. Komárom-Esztergom vármegye Úny Esztergomi járás

1274. Komárom-Esztergom vármegye Vérteskethely Kisbéri járás

1275. Komárom-Esztergom vármegye Vértestolna Tatai járás

1276. Nógrád vármegye Alsópetény Rétsági járás

1277. Nógrád vármegye Alsótold Pásztói járás

1278. Nógrád vármegye Bánk Rétsági járás

1279. Nógrád vármegye Bárna Salgótarjáni járás

1280. Nógrád vármegye Becske Balassagyarmati járás

1281. Nógrád vármegye Bér Pásztói járás

1282. Nógrád vármegye Bercel Balassagyarmati járás

1283. Nógrád vármegye Bokor Pásztói járás

1284. Nógrád vármegye Borsosberény Rétsági járás

1285. Nógrád vármegye Buják Pásztói járás

1286. Nógrád vármegye Cered Salgótarjáni járás

1287. Nógrád vármegye Csécse Pásztói járás

1288. Nógrád vármegye Cserháthaláp Balassagyarmati járás

1289. Nógrád vármegye Cserhátsurány Balassagyarmati járás

1290. Nógrád vármegye Cserhátszentiván Pásztói járás

1291. Nógrád vármegye Csesztve Balassagyarmati járás

1292. Nógrád vármegye Csitár Balassagyarmati járás

1293. Nógrád vármegye Debercsény Balassagyarmati járás

1294. Nógrád vármegye Dejtár Balassagyarmati járás

1295. Nógrád vármegye Dorogháza Bátonyterenyei járás

1296. Nógrád vármegye Drégelypalánk Balassagyarmati járás

1297. Nógrád vármegye Ecseg Pásztói járás

1298. Nógrád vármegye Egyházasdengeleg Pásztói járás

1299. Nógrád vármegye Egyházasgerge Salgótarjáni járás
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1300. Nógrád vármegye Endrefalva Szécsényi járás

1301. Nógrád vármegye Erdőkürt Pásztói járás

1302. Nógrád vármegye Erdőtarcsa Pásztói járás

1303. Nógrád vármegye Érsekvadkert Balassagyarmati járás

1304. Nógrád vármegye Etes Salgótarjáni járás

1305. Nógrád vármegye Felsőpetény Rétsági járás

1306. Nógrád vármegye Felsőtold Pásztói járás

1307. Nógrád vármegye Galgaguta Balassagyarmati járás

1308. Nógrád vármegye Garáb Pásztói járás

1309. Nógrád vármegye Héhalom Pásztói járás

1310. Nógrád vármegye Herencsény Balassagyarmati járás

1311. Nógrád vármegye Hollókő Szécsényi járás

1312. Nógrád vármegye Hont Balassagyarmati járás

1313. Nógrád vármegye Horpács Rétsági járás

1314. Nógrád vármegye Hugyag Balassagyarmati járás

1315. Nógrád vármegye Iliny Balassagyarmati járás

1316. Nógrád vármegye Ipolyszög Balassagyarmati járás

1317. Nógrád vármegye Ipolytarnóc Salgótarjáni járás

1318. Nógrád vármegye Ipolyvece Balassagyarmati járás

1319. Nógrád vármegye Jobbágyi Pásztói járás

1320. Nógrád vármegye Karancsalja Salgótarjáni járás

1321. Nógrád vármegye Karancsberény Salgótarjáni járás

1322. Nógrád vármegye Karancskeszi Salgótarjáni járás

1323. Nógrád vármegye Karancslapujtő Salgótarjáni járás

1324. Nógrád vármegye Kazár Salgótarjáni járás

1325. Nógrád vármegye Keszeg Rétsági járás

1326. Nógrád vármegye Kétbodony Rétsági járás

1327. Nógrád vármegye Kisbágyon Pásztói járás

1328. Nógrád vármegye Kisbárkány Salgótarjáni járás

1329. Nógrád vármegye Kisecset Rétsági járás

1330. Nógrád vármegye Kishartyán Salgótarjáni járás

1331. Nógrád vármegye Kozárd Pásztói járás

1332. Nógrád vármegye Kutasó Pásztói járás

1333. Nógrád vármegye Legénd Rétsági járás

1334. Nógrád vármegye Litke Salgótarjáni járás

1335. Nógrád vármegye Lucfalva Salgótarjáni járás

1336. Nógrád vármegye Ludányhalászi Szécsényi járás

1337. Nógrád vármegye Magyargéc Szécsényi járás

1338. Nógrád vármegye Magyarnándor Balassagyarmati járás

1339. Nógrád vármegye Márkháza Salgótarjáni járás

1340. Nógrád vármegye Mátramindszent Bátonyterenyei járás

1341. Nógrád vármegye Mátranovák Bátonyterenyei járás

1342. Nógrád vármegye Mátraszele Salgótarjáni járás

1343. Nógrád vármegye Mátraszőlős Pásztói járás

1344. Nógrád vármegye Mátraterenye Bátonyterenyei járás

1345. Nógrád vármegye Mátraverebély Bátonyterenyei járás

1346. Nógrád vármegye Mihálygerge Salgótarjáni járás
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1347. Nógrád vármegye Mohora Balassagyarmati járás

1348. Nógrád vármegye Nagybárkány Salgótarjáni járás

1349. Nógrád vármegye Nagykeresztúr Salgótarjáni járás

1350. Nógrád vármegye Nagylóc Szécsényi járás

1351. Nógrád vármegye Nagyoroszi Rétsági járás

1352. Nógrád vármegye Nemti Bátonyterenyei járás

1353. Nógrád vármegye Nógrád Rétsági járás

1354. Nógrád vármegye Nógrádkövesd Balassagyarmati járás

1355. Nógrád vármegye Nógrádmarcal Balassagyarmati járás

1356. Nógrád vármegye Nógrádmegyer Szécsényi járás

1357. Nógrád vármegye Nógrádsáp Rétsági járás

1358. Nógrád vármegye Nógrádsipek Szécsényi járás

1359. Nógrád vármegye Nógrádszakál Szécsényi járás

1360. Nógrád vármegye Nőtincs Rétsági járás

1361. Nógrád vármegye Őrhalom Balassagyarmati járás

1362. Nógrád vármegye Ősagárd Rétsági járás

1363. Nógrád vármegye Palotás Pásztói járás

1364. Nógrád vármegye Patak Balassagyarmati járás

1365. Nógrád vármegye Patvarc Balassagyarmati járás

1366. Nógrád vármegye Piliny Szécsényi járás

1367. Nógrád vármegye Pusztaberki Rétsági járás

1368. Nógrád vármegye Rákóczibánya Salgótarjáni járás

1369. Nógrád vármegye Rétság Rétsági járás

1370. Nógrád vármegye Rimóc Szécsényi járás

1371. Nógrád vármegye Romhány Rétsági járás

1372. Nógrád vármegye Ságújfalu Salgótarjáni járás

1373. Nógrád vármegye Sámsonháza Salgótarjáni járás

1374. Nógrád vármegye Somoskőújfalu Salgótarjáni járás

1375. Nógrád vármegye Sóshartyán Salgótarjáni járás

1376. Nógrád vármegye Szalmatercs Szécsényi járás

1377. Nógrád vármegye Szanda Balassagyarmati járás

1378. Nógrád vármegye Szarvasgede Pásztói járás

1379. Nógrád vármegye Szátok Rétsági járás

1380. Nógrád vármegye Szécsénke Balassagyarmati járás

1381. Nógrád vármegye Szécsényfelfalu Szécsényi járás

1382. Nógrád vármegye Szente Rétsági járás

1383. Nógrád vármegye Szilaspogony Salgótarjáni járás

1384. Nógrád vármegye Szirák Pásztói járás

1385. Nógrád vármegye Szuha Bátonyterenyei járás

1386. Nógrád vármegye Szurdokpüspöki Pásztói járás

1387. Nógrád vármegye Szügy Balassagyarmati járás

1388. Nógrád vármegye Tar Pásztói járás

1389. Nógrád vármegye Terény Balassagyarmati járás

1390. Nógrád vármegye Tereske Rétsági járás

1391. Nógrád vármegye Tolmács Rétsági járás

1392. Nógrád vármegye Vanyarc Pásztói járás

1393. Nógrád vármegye Varsány Szécsényi járás
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1394. Nógrád vármegye Vizslás Salgótarjáni járás

1395. Nógrád vármegye Zabar Salgótarjáni járás

1396. Pest vármegye Acsa Váci járás

1397. Pest vármegye Apaj Ráckevei járás

1398. Pest vármegye Áporka Ráckevei járás

1399. Pest vármegye Bag Aszódi járás

1400. Pest vármegye Bénye Monori járás

1401. Pest vármegye Bernecebaráti Szobi járás

1402. Pest vármegye Ceglédbercel Ceglédi járás

1403. Pest vármegye Csővár Váci járás

1404. Pest vármegye Farmos Nagykátai járás

1405. Pest vármegye Galgagyörk Váci járás

1406. Pest vármegye Galgahévíz Aszódi járás

1407. Pest vármegye Galgamácsa Aszódi járás

1408. Pest vármegye Iklad Aszódi járás

1409. Pest vármegye Ipolydamásd Szobi járás

1410. Pest vármegye Ipolytölgyes Szobi járás

1411. Pest vármegye Jászkarajenő Ceglédi járás

1412. Pest vármegye Káva Monori járás

1413. Pest vármegye Kemence Szobi járás

1414. Pest vármegye Kisnémedi Váci járás

1415. Pest vármegye Kocsér Nagykőrösi járás

1416. Pest vármegye Kóspallag Szobi járás

1417. Pest vármegye Kőröstetétlen Ceglédi járás

1418. Pest vármegye Letkés Szobi járás

1419. Pest vármegye Lórév Ráckevei járás

1420. Pest vármegye Makád Ráckevei járás

1421. Pest vármegye Márianosztra Szobi járás

1422. Pest vármegye Mikebuda Ceglédi járás

1423. Pest vármegye Nagybörzsöny Szobi járás

1424. Pest vármegye Pánd Monori járás

1425. Pest vármegye Perbál Budakeszi járás

1426. Pest vármegye Perőcsény Szobi járás

1427. Pest vármegye Pilisszentkereszt Szentendrei járás

1428. Pest vármegye Pusztavacs Dabasi járás

1429. Pest vármegye Püspökhatvan Váci járás

1430. Pest vármegye Püspökszilágy Váci járás

1431. Pest vármegye Szentlőrinckáta Nagykátai járás

1432. Pest vármegye Szentmártonkáta Nagykátai járás

1433. Pest vármegye Szigetbecse Ráckevei járás

1434. Pest vármegye Szigetújfalu Ráckevei járás

1435. Pest vármegye Szob Szobi járás

1436. Pest vármegye Sződ Váci járás

1437. Pest vármegye Táborfalva Dabasi járás

1438. Pest vármegye Tápiógyörgye Nagykátai járás

1439. Pest vármegye Tápióság Nagykátai járás

1440. Pest vármegye Tápiószőlős Ceglédi járás
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1441. Pest vármegye Tatárszentgyörgy Dabasi járás

1442. Pest vármegye Tésa Szobi járás

1443. Pest vármegye Törtel Ceglédi járás

1444. Pest vármegye Újlengyel Dabasi járás

1445. Pest vármegye Újszilvás Ceglédi járás

1446. Pest vármegye Úri Nagykátai járás

1447. Pest vármegye Vácegres Aszódi járás

1448. Pest vármegye Váchartyán Váci járás

1449. Pest vármegye Váckisújfalu Váci járás

1450. Pest vármegye Vámosmikola Szobi járás

1451. Pest vármegye Verseg Aszódi járás

1452. Pest vármegye Zsámbok Gödöllői járás

1453. Somogy vármegye Ádánd Siófoki járás

1454. Somogy vármegye Alsóbogát Kaposvári járás

1455. Somogy vármegye Andocs Tabi járás

1456. Somogy vármegye Babócsa Barcsi járás

1457. Somogy vármegye Bábonymegyer Tabi járás

1458. Somogy vármegye Bakháza Nagyatádi járás

1459. Somogy vármegye Balatonendréd Siófoki járás

1460. Somogy vármegye Balatonfenyves Fonyódi járás

1461. Somogy vármegye Balatonőszöd Siófoki járás

1462. Somogy vármegye Balatonszárszó Siófoki járás

1463. Somogy vármegye Balatonszemes Siófoki járás

1464. Somogy vármegye Balatonszentgyörgy Marcali járás

1465. Somogy vármegye Balatonújlak Marcali járás

1466. Somogy vármegye Bálványos Siófoki járás

1467. Somogy vármegye Bárdudvarnok Kaposvári járás

1468. Somogy vármegye Baté Kaposvári járás

1469. Somogy vármegye Bedegkér Tabi járás

1470. Somogy vármegye Bélavár Barcsi járás

1471. Somogy vármegye Beleg Nagyatádi járás

1472. Somogy vármegye Berzence Csurgói járás

1473. Somogy vármegye Bodrog Kaposvári járás

1474. Somogy vármegye Bolhás Nagyatádi járás

1475. Somogy vármegye Bolhó Barcsi járás

1476. Somogy vármegye Bonnya Tabi járás

1477. Somogy vármegye Böhönye Marcali járás

1478. Somogy vármegye Bőszénfa Kaposvári járás

1479. Somogy vármegye Buzsák Fonyódi járás

1480. Somogy vármegye Büssü Kaposvári járás

1481. Somogy vármegye Csákány Marcali járás

1482. Somogy vármegye Cserénfa Kaposvári járás

1483. Somogy vármegye Csokonyavisonta Barcsi járás

1484. Somogy vármegye Csoma Kaposvári járás

1485. Somogy vármegye Csombárd Kaposvári járás

1486. Somogy vármegye Csököly Kaposvári járás

1487. Somogy vármegye Csömend Marcali járás
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1488. Somogy vármegye Csurgó Csurgói járás

1489. Somogy vármegye Csurgónagymarton Csurgói járás

1490. Somogy vármegye Darány Barcsi járás

1491. Somogy vármegye Drávagárdony Barcsi járás

1492. Somogy vármegye Drávatamási Barcsi járás

1493. Somogy vármegye Ecseny Kaposvári járás

1494. Somogy vármegye Edde Kaposvári járás

1495. Somogy vármegye Felsőmocsolád Kaposvári járás

1496. Somogy vármegye Fiad Tabi járás

1497. Somogy vármegye Fonó Kaposvári járás

1498. Somogy vármegye Fonyód Fonyódi járás

1499. Somogy vármegye Főnyed Marcali járás

1500. Somogy vármegye Gadács Kaposvári járás

1501. Somogy vármegye Gadány Marcali járás

1502. Somogy vármegye Gálosfa Kaposvári járás

1503. Somogy vármegye Gamás Fonyódi járás

1504. Somogy vármegye Gige Kaposvári járás

1505. Somogy vármegye Gölle Kaposvári járás

1506. Somogy vármegye Görgeteg Nagyatádi járás

1507. Somogy vármegye Gyékényes Csurgói járás

1508. Somogy vármegye Gyugy Fonyódi járás

1509. Somogy vármegye Hács Fonyódi járás

1510. Somogy vármegye Hajmás Kaposvári járás

1511. Somogy vármegye Háromfa Nagyatádi járás

1512. Somogy vármegye Hedrehely Kaposvári járás

1513. Somogy vármegye Hencse Kaposvári járás

1514. Somogy vármegye Heresznye Barcsi járás

1515. Somogy vármegye Hetes Kaposvári járás

1516. Somogy vármegye Hollád Marcali járás

1517. Somogy vármegye Homokszentgyörgy Barcsi járás

1518. Somogy vármegye Hosszúvíz Marcali járás

1519. Somogy vármegye Igal Kaposvári járás

1520. Somogy vármegye Iharos Csurgói járás

1521. Somogy vármegye Iharosberény Csurgói járás

1522. Somogy vármegye Inke Csurgói járás

1523. Somogy vármegye Istvándi Barcsi járás

1524. Somogy vármegye Jákó Kaposvári járás

1525. Somogy vármegye Juta Kaposvári járás

1526. Somogy vármegye Kadarkút Kaposvári járás

1527. Somogy vármegye Kálmáncsa Barcsi járás

1528. Somogy vármegye Kánya Tabi járás

1529. Somogy vármegye Kapoly Tabi járás

1530. Somogy vármegye Kaposfő Kaposvári járás

1531. Somogy vármegye Kaposgyarmat Kaposvári járás

1532. Somogy vármegye Kaposhomok Kaposvári járás

1533. Somogy vármegye Kaposkeresztúr Kaposvári járás

1534. Somogy vármegye Kaposmérő Kaposvári járás
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1535. Somogy vármegye Kaposújlak Kaposvári járás

1536. Somogy vármegye Kaposszerdahely Kaposvári járás

1537. Somogy vármegye Kára Tabi járás

1538. Somogy vármegye Karád Fonyódi járás

1539. Somogy vármegye Kastélyosdombó Barcsi járás

1540. Somogy vármegye Kaszó Nagyatádi járás

1541. Somogy vármegye Kazsok Kaposvári járás

1542. Somogy vármegye Kelevíz Marcali járás

1543. Somogy vármegye Kercseliget Kaposvári járás

1544. Somogy vármegye Kereki Siófoki járás

1545. Somogy vármegye Kéthely Marcali járás

1546. Somogy vármegye Kisasszond Kaposvári járás

1547. Somogy vármegye Kisbajom Nagyatádi járás

1548. Somogy vármegye Kisbárapáti Tabi járás

1549. Somogy vármegye Kisberény Fonyódi járás

1550. Somogy vármegye Kisgyalán Kaposvári járás

1551. Somogy vármegye Kiskorpád Kaposvári járás

1552. Somogy vármegye Komlósd Barcsi járás

1553. Somogy vármegye Kőkút Kaposvári járás

1554. Somogy vármegye Kőröshegy Siófoki járás

1555. Somogy vármegye Kötcse Siófoki járás

1556. Somogy vármegye Kutas Nagyatádi járás

1557. Somogy vármegye Lábod Nagyatádi járás

1558. Somogy vármegye Lad Barcsi járás

1559. Somogy vármegye Lakócsa Barcsi járás

1560. Somogy vármegye Látrány Fonyódi járás

1561. Somogy vármegye Lengyeltóti Fonyódi járás

1562. Somogy vármegye Libickozma Marcali járás

1563. Somogy vármegye Lulla Tabi járás

1564. Somogy vármegye Magyaratád Kaposvári járás

1565. Somogy vármegye Magyaregres Kaposvári járás

1566. Somogy vármegye Mernye Kaposvári járás

1567. Somogy vármegye Mesztegnyő Marcali járás

1568. Somogy vármegye Mezőcsokonya Kaposvári járás

1569. Somogy vármegye Mike Kaposvári járás

1570. Somogy vármegye Miklósi Tabi járás

1571. Somogy vármegye Mosdós Kaposvári járás

1572. Somogy vármegye Nágocs Tabi járás

1573. Somogy vármegye Nagybajom Kaposvári járás

1574. Somogy vármegye Nagyberény Siófoki járás

1575. Somogy vármegye Nagyberki Kaposvári járás

1576. Somogy vármegye Nagycsepely Siófoki járás

1577. Somogy vármegye Nagykorpád Nagyatádi járás

1578. Somogy vármegye Nagyszakácsi Marcali járás

1579. Somogy vármegye Nemesdéd Marcali járás

1580. Somogy vármegye Nemeskisfalud Marcali járás

1581. Somogy vármegye Nemesvid Marcali járás
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1582. Somogy vármegye Nikla Marcali járás

1583. Somogy vármegye Nyim Siófoki járás

1584. Somogy vármegye Orci Kaposvári járás

1585. Somogy vármegye Ordacsehi Fonyódi járás

1586. Somogy vármegye Osztopán Kaposvári járás

1587. Somogy vármegye Öreglak Fonyódi járás

1588. Somogy vármegye Őrtilos Csurgói járás

1589. Somogy vármegye Ötvöskónyi Nagyatádi járás

1590. Somogy vármegye Pálmajor Kaposvári járás

1591. Somogy vármegye Pamuk Fonyódi járás

1592. Somogy vármegye Patalom Kaposvári járás

1593. Somogy vármegye Patca Kaposvári járás

1594. Somogy vármegye Patosfa Barcsi járás

1595. Somogy vármegye Péterhida Barcsi járás

1596. Somogy vármegye Pogányszentpéter Csurgói járás

1597. Somogy vármegye Polány Kaposvári járás

1598. Somogy vármegye Porrog Csurgói járás

1599. Somogy vármegye Porrogszentkirály Csurgói járás

1600. Somogy vármegye Porrogszentpál Csurgói járás

1601. Somogy vármegye Potony Barcsi járás

1602. Somogy vármegye Pusztakovácsi Marcali járás

1603. Somogy vármegye Pusztaszemes Siófoki járás

1604. Somogy vármegye Ráksi Kaposvári járás

1605. Somogy vármegye Rinyabesenyő Nagyatádi járás

1606. Somogy vármegye Rinyakovácsi Kaposvári járás

1607. Somogy vármegye Rinyaszentkirály Nagyatádi járás

1608. Somogy vármegye Rinyaújlak Barcsi járás

1609. Somogy vármegye Rinyaújnép Barcsi járás

1610. Somogy vármegye Sántos Kaposvári járás

1611. Somogy vármegye Sávoly Marcali járás

1612. Somogy vármegye Segesd Nagyatádi járás

1613. Somogy vármegye Sérsekszőlős Tabi járás

1614. Somogy vármegye Simonfa Kaposvári járás

1615. Somogy vármegye Siójut Siófoki járás

1616. Somogy vármegye Som Siófoki járás

1617. Somogy vármegye Somodor Kaposvári járás

1618. Somogy vármegye Somogyacsa Tabi járás

1619. Somogy vármegye Somogyaracs Barcsi járás

1620. Somogy vármegye Somogyaszaló Kaposvári járás

1621. Somogy vármegye Somogybabod Fonyódi járás

1622. Somogy vármegye Somogybükkösd Csurgói járás

1623. Somogy vármegye Somogycsicsó Csurgói járás

1624. Somogy vármegye Somogydöröcske Tabi járás

1625. Somogy vármegye Somogyegres Tabi járás

1626. Somogy vármegye Somogyfajsz Kaposvári járás

1627. Somogy vármegye Somogygeszti Kaposvári járás

1628. Somogy vármegye Somogyjád Kaposvári járás
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1629. Somogy vármegye Somogymeggyes Tabi járás

1630. Somogy vármegye Somogysámson Marcali járás

1631. Somogy vármegye Somogysárd Kaposvári járás

1632. Somogy vármegye Somogysimonyi Marcali járás

1633. Somogy vármegye Somogyszentpál Marcali járás

1634. Somogy vármegye Somogyszil Kaposvári járás

1635. Somogy vármegye Somogyszob Nagyatádi járás

1636. Somogy vármegye Somogytúr Fonyódi járás

1637. Somogy vármegye Somogyudvarhely Csurgói járás

1638. Somogy vármegye Somogyvámos Fonyódi járás

1639. Somogy vármegye Somogyvár Fonyódi járás

1640. Somogy vármegye Somogyzsitfa Marcali járás

1641. Somogy vármegye Szabadi Kaposvári járás

1642. Somogy vármegye Szabás Nagyatádi járás

1643. Somogy vármegye Szegerdő Marcali járás

1644. Somogy vármegye Szenna Kaposvári járás

1645. Somogy vármegye Szenta Csurgói járás

1646. Somogy vármegye Szentbalázs Kaposvári járás

1647. Somogy vármegye Szentborbás Barcsi járás

1648. Somogy vármegye Szentgáloskér Kaposvári járás

1649. Somogy vármegye Szenyér Marcali járás

1650. Somogy vármegye Szilvásszentmárton Kaposvári járás

1651. Somogy vármegye Szólád Siófoki járás

1652. Somogy vármegye Szorosad Tabi járás

1653. Somogy vármegye Szőkedencs Marcali járás

1654. Somogy vármegye Szőlősgyörök Fonyódi járás

1655. Somogy vármegye Szulok Barcsi járás

1656. Somogy vármegye Tab Tabi járás

1657. Somogy vármegye Tapsony Marcali járás

1658. Somogy vármegye Tarany Nagyatádi járás

1659. Somogy vármegye Táska Marcali járás

1660. Somogy vármegye Taszár Kaposvári járás

1661. Somogy vármegye Teleki Siófoki járás

1662. Somogy vármegye Tengőd Tabi járás

1663. Somogy vármegye Tikos Marcali járás

1664. Somogy vármegye Torvaj Tabi járás

1665. Somogy vármegye Tótújfalu Barcsi járás

1666. Somogy vármegye Törökkoppány Tabi járás

1667. Somogy vármegye Újvárfalva Kaposvári járás

1668. Somogy vármegye Varászló Marcali járás

1669. Somogy vármegye Várda Kaposvári járás

1670. Somogy vármegye Vése Marcali járás

1671. Somogy vármegye Visnye Kaposvári járás

1672. Somogy vármegye Visz Fonyódi járás

1673. Somogy vármegye Vízvár Barcsi járás

1674. Somogy vármegye Vörs Marcali járás

1675. Somogy vármegye Zákány Csurgói járás
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1676. Somogy vármegye Zákányfalu Csurgói járás

1677. Somogy vármegye Zala Tabi járás

1678. Somogy vármegye Zics Tabi járás

1679. Somogy vármegye Zimány Kaposvári járás

1680. Somogy vármegye Zselickisfalud Kaposvári járás

1681. Somogy vármegye Zselickislak Kaposvári járás

1682. Somogy vármegye Zselicszentpál Kaposvári járás

1683. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ajak Kisvárdai járás

1684. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Anarcs Kisvárdai járás

1685. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Apagy Nyíregyházai járás

1686. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Aranyosapáti Vásárosnaményi járás

1687. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántháza Baktalórántházai járás

1688. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Balsa Ibrányi járás

1689. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Barabás Vásárosnaményi járás

1690. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Bátorliget Nyírbátori járás

1691. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Benk Záhonyi járás

1692. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beregdaróc Vásárosnaményi járás

1693. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beregsurány Vásárosnaményi járás

1694. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Berkesz Kemecsei járás

1695. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Besenyőd Baktalórántházai járás

1696. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Beszterec Kemecsei járás

1697. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Biri Nagykállói járás

1698. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Botpalád Fehérgyarmati járás

1699. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Bököny Nagykállói járás

1700. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Buj Ibrányi járás

1701. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Cégénydányád Fehérgyarmati járás

1702. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csaholc Fehérgyarmati járás

1703. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csaroda Vásárosnaményi járás

1704. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Császló Fehérgyarmati járás

1705. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csegöld Fehérgyarmati járás

1706. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csenger Csengeri járás

1707. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengersima Csengeri járás

1708. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengerújfalu Csengeri járás

1709. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Darnó Fehérgyarmati járás

1710. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Demecser Kemecsei járás

1711. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Dombrád Kisvárdai járás

1712. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Döge Kisvárdai járás

1713. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Encsencs Nyírbátori járás

1714. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Eperjeske Záhonyi járás

1715. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Érpatak Nagykállói járás

1716. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fábiánháza Mátészalkai járás

1717. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fényeslitke Kisvárdai járás

1718. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fülesd Fehérgyarmati járás

1719. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fülpösdaróc Mátészalkai járás

1720. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gacsály Fehérgyarmati járás

1721. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Garbolc Fehérgyarmati járás

1722. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gávavencsellő Ibrányi járás
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1723. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Géberjén Mátészalkai járás

1724. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gégény Kemecsei járás

1725. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gelénes Vásárosnaményi járás

1726. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gemzse Vásárosnaményi járás

1727. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Geszteréd Nagykállói járás

1728. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gulács Vásárosnaményi járás

1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Győröcske Záhonyi járás

1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Győrtelek Mátészalkai járás

1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyulaháza Kisvárdai járás

1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyügye Fehérgyarmati járás

1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Gyüre Vásárosnaményi járás

1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hermánszeg Fehérgyarmati járás

1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hetefejércse Vásárosnaményi járás

1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Hodász Mátészalkai járás

1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ilk Vásárosnaményi járás

1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jánd Vásárosnaményi járás

1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jánkmajtis Fehérgyarmati járás

1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jármi Mátészalkai járás

1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Jéke Kisvárdai járás

1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kállósemjén Nagykállói járás

1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kálmánháza Nyíregyházai járás

1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kántorjánosi Mátészalkai járás

1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kék Kemecsei járás

1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kékcse Kisvárdai járás

1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecse Kemecsei járás

1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kérsemjén Fehérgyarmati járás

1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisar Fehérgyarmati járás

1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kishódos Fehérgyarmati járás

1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisléta Nyírbátori járás

1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisnamény Fehérgyarmati járás

1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kispalád Fehérgyarmati járás

1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvarsány Vásárosnaményi járás

1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisszekeres Fehérgyarmati járás

1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kocsord Mátészalkai járás

1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Komlódtótfalu Csengeri járás

1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Komoró Záhonyi járás

1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kótaj Nyíregyházai járás

1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kölcse Fehérgyarmati járás

1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kömörő Fehérgyarmati járás

1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Laskod Baktalórántházai járás

1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Levelek Baktalórántházai járás

1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Lónya Vásárosnaményi járás

1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Lövőpetri Kisvárdai járás

1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Magosliget Fehérgyarmati járás

1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Magy Baktalórántházai járás

1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mánd Fehérgyarmati járás

1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mándok Záhonyi járás
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1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Máriapócs Nyírbátori járás

1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Márokpapi Vásárosnaményi járás

1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátyus Vásárosnaményi járás

1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Méhtelek Fehérgyarmati járás

1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mérk Mátészalkai járás

1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mezőladány Kisvárdai járás

1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Milota Fehérgyarmati járás

1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nábrád Fehérgyarmati járás

1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyar Fehérgyarmati járás

1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagycserkesz Nyíregyházai járás

1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagydobos Mátészalkai járás

1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyhódos Fehérgyarmati járás

1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyszekeres Fehérgyarmati járás

1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagyvarsány Vásárosnaményi járás

1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Napkor Nyíregyházai járás

1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nemesborzova Fehérgyarmati járás

1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbéltek Nyírbátori járás

1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbogát Nyírbátori járás

1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbogdány Kemecsei járás

1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírcsaholy Mátészalkai járás

1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírcsászári Nyírbátori járás

1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírderzs Nyírbátori járás

1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírgelse Nyírbátori járás

1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírgyulaj Nyírbátori járás

1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíribrony Baktalórántházai járás

1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírjákó Baktalórántházai járás

1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkarász Kisvárdai járás

1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkáta Mátészalkai járás

1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírkércs Baktalórántházai járás

1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírlövő Kisvárdai járás

1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírlugos Nyírbátori járás

1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmada Vásárosnaményi járás

1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmeggyes Mátészalkai járás

1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírmihálydi Nyírbátori járás

1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírparasznya Mátészalkai járás

1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírpilis Nyírbátori járás

1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtass Kisvárdai járás

1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtét Kemecsei járás

1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírtura Nyíregyházai járás

1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírvasvári Nyírbátori járás

1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ófehértó Baktalórántházai járás

1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Olcsva Vásárosnaményi járás

1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Olcsvaapáti Fehérgyarmati járás

1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ópályi Mátészalkai járás

1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ököritófülpös Mátészalkai járás

1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ömböly Nyírbátori járás

1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Őr Mátészalkai járás
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1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Panyola Fehérgyarmati járás

1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pap Kisvárdai járás

1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Papos Mátészalkai járás

1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Paszab Ibrányi járás

1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pátroha Kisvárdai járás

1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pátyod Csengeri járás

1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Penészlek Nyírbátori járás

1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Penyige Fehérgyarmati járás

1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Petneháza Baktalórántházai járás

1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Piricse Nyírbátori járás

1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pócspetri Nyírbátori járás

1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Porcsalma Csengeri járás

1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Pusztadobos Vásárosnaményi járás

1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rakamaz Nyíregyházai járás

1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ramocsaháza Baktalórántházai járás

1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rápolt Mátészalkai járás

1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rétközberencs Kisvárdai járás

1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rohod Baktalórántházai járás

1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Rozsály Fehérgyarmati járás

1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Sényő Nyíregyházai járás

1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Sonkád Fehérgyarmati járás

1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcs Nyíregyházai járás

1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcsbáka Kisvárdai járás

1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szabolcsveresmart Kisvárdai járás

1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szakoly Nagykállói járás

1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosangyalos Csengeri járás

1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosbecs Csengeri járás

1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamoskér Mátészalkai járás

1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamossályi Fehérgyarmati járás

1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamostatárfalva Csengeri járás

1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosújlak Fehérgyarmati járás

1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szamosszeg Mátészalkai járás

1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szatmárcseke Fehérgyarmati járás

1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Székely Kemecsei járás

1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Szorgalmatos Tiszavasvári járás

1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tákos Vásárosnaményi járás

1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tarpa Vásárosnaményi járás

1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Terem Nyírbátori járás

1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiborszállás Mátészalkai járás

1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Timár Nyíregyházai járás

1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaadony Vásárosnaményi járás

1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszabecs Fehérgyarmati járás

1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszabercel Ibrányi járás

1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszabezdéd Záhonyi járás

1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszacsécse Fehérgyarmati járás

1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszadada Tiszavasvári járás

1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszadob Tiszavasvári járás
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1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaeszlár Tiszavasvári járás

1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszakanyár Kisvárdai járás

1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszakerecseny Vásárosnaményi járás

1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszakóród Fehérgyarmati járás

1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszamogyorós Záhonyi járás

1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszanagyfalu Nyíregyházai járás

1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszarád Kemecsei járás

1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaszalka Vásárosnaményi járás

1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszaszentmárton Záhonyi járás

1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszatelek Ibrányi járás

1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavid Vásárosnaményi járás

1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tisztaberek Fehérgyarmati járás

1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tivadar Fehérgyarmati járás

1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tornyospálca Kisvárdai járás

1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tunyogmatolcs Fehérgyarmati járás

1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Túristvándi Fehérgyarmati járás

1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Túrricse Fehérgyarmati járás

1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tuzsér Záhonyi járás

1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tyukod Csengeri járás

1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Újdombrád Kisvárdai járás

1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Újkenéz Kisvárdai járás

1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ura Csengeri járás

1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Uszka Fehérgyarmati járás

1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vaja Mátészalkai járás

1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vállaj Mátészalkai járás

1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vámosatya Vásárosnaményi járás

1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vámosoroszi Fehérgyarmati járás

1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vasmegyer Kemecsei járás

1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhony Záhonyi járás

1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Zajta Fehérgyarmati járás

1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Zsarolyán Fehérgyarmati járás

1895. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Zsurk Záhonyi járás

1896. Tolna vármegye Alsónána Szekszárdi járás

1897. Tolna vármegye Alsónyék Szekszárdi járás

1898. Tolna vármegye Aparhant Bonyhádi járás

1899. Tolna vármegye Attala Dombóvári járás

1900. Tolna vármegye Báta Szekszárdi járás

1901. Tolna vármegye Bátaapáti Bonyhádi járás

1902. Tolna vármegye Belecska Tamási járás

1903. Tolna vármegye Bikács Paksi járás

1904. Tolna vármegye Bogyiszló Tolnai járás

1905. Tolna vármegye Bonyhádvarasd Bonyhádi járás

1906. Tolna vármegye Bölcske Paksi járás

1907. Tolna vármegye Cikó Bonyhádi járás

1908. Tolna vármegye Csibrák Dombóvári járás

1909. Tolna vármegye Csikóstőttős Dombóvári járás

1910. Tolna vármegye Dalmand Dombóvári járás
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1911. Tolna vármegye Decs Szekszárdi járás

1912. Tolna vármegye Diósberény Tamási járás

1913. Tolna vármegye Döbrököz Dombóvári járás

1914. Tolna vármegye Dunaszentgyörgy Paksi járás

1915. Tolna vármegye Dúzs Tamási járás

1916. Tolna vármegye Értény Tamási járás

1917. Tolna vármegye Fácánkert Tolnai járás

1918. Tolna vármegye Fadd Tolnai járás

1919. Tolna vármegye Felsőnána Bonyhádi járás

1920. Tolna vármegye Felsőnyék Tamási járás

1921. Tolna vármegye Fürged Tamási járás

1922. Tolna vármegye Gerjen Paksi járás

1923. Tolna vármegye Grábóc Bonyhádi járás

1924. Tolna vármegye Gyönk Tamási járás

1925. Tolna vármegye Györe Bonyhádi járás

1926. Tolna vármegye Györköny Paksi járás

1927. Tolna vármegye Gyulaj Dombóvári járás

1928. Tolna vármegye Harc Szekszárdi járás

1929. Tolna vármegye Hőgyész Tamási járás

1930. Tolna vármegye Iregszemcse Tamási járás

1931. Tolna vármegye Izmény Bonyhádi járás

1932. Tolna vármegye Jágónak Dombóvári járás

1933. Tolna vármegye Kajdacs Paksi járás

1934. Tolna vármegye Kakasd Bonyhádi járás

1935. Tolna vármegye Kalaznó Tamási járás

1936. Tolna vármegye Kapospula Dombóvári járás

1937. Tolna vármegye Keszőhidegkút Tamási járás

1938. Tolna vármegye Kéty Bonyhádi járás

1939. Tolna vármegye Kisdorog Bonyhádi járás

1940. Tolna vármegye Kismányok Bonyhádi járás

1941. Tolna vármegye Kistormás Szekszárdi járás

1942. Tolna vármegye Kisvejke Bonyhádi járás

1943. Tolna vármegye Kisszékely Tamási járás

1944. Tolna vármegye Kocsola Dombóvári járás

1945. Tolna vármegye Koppányszántó Tamási járás

1946. Tolna vármegye Kölesd Szekszárdi járás

1947. Tolna vármegye Kurd Dombóvári járás

1948. Tolna vármegye Lápafő Dombóvári járás

1949. Tolna vármegye Lengyel Bonyhádi járás

1950. Tolna vármegye Madocsa Paksi járás

1951. Tolna vármegye Magyarkeszi Tamási járás

1952. Tolna vármegye Medina Szekszárdi járás

1953. Tolna vármegye Miszla Tamási járás

1954. Tolna vármegye Mórágy Bonyhádi járás

1955. Tolna vármegye Mőcsény Bonyhádi járás

1956. Tolna vármegye Mucsfa Bonyhádi járás

1957. Tolna vármegye Mucsi Tamási járás
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1958. Tolna vármegye Murga Bonyhádi járás

1959. Tolna vármegye Nagydorog Paksi járás

1960. Tolna vármegye Nagykónyi Tamási járás

1961. Tolna vármegye Nagymányok Bonyhádi járás

1962. Tolna vármegye Nagyszékely Tamási járás

1963. Tolna vármegye Nagyszokoly Tamási járás

1964. Tolna vármegye Nagyvejke Bonyhádi járás

1965. Tolna vármegye Nak Dombóvári járás

1966. Tolna vármegye Németkér Paksi járás

1967. Tolna vármegye Ozora Tamási járás

1968. Tolna vármegye Őcsény Szekszárdi járás

1969. Tolna vármegye Pálfa Paksi járás

1970. Tolna vármegye Pári Tamási járás

1971. Tolna vármegye Pincehely Tamási járás

1972. Tolna vármegye Pörböly Szekszárdi járás

1973. Tolna vármegye Pusztahencse Paksi járás

1974. Tolna vármegye Regöly Tamási járás

1975. Tolna vármegye Sárpilis Szekszárdi járás

1976. Tolna vármegye Sárszentlőrinc Paksi járás

1977. Tolna vármegye Simontornya Tamási járás

1978. Tolna vármegye Sióagárd Szekszárdi járás

1979. Tolna vármegye Szakadát Tamási járás

1980. Tolna vármegye Szakály Tamási járás

1981. Tolna vármegye Szakcs Dombóvári járás

1982. Tolna vármegye Szálka Szekszárdi járás

1983. Tolna vármegye Szárazd Tamási járás

1984. Tolna vármegye Szedres Szekszárdi járás

1985. Tolna vármegye Tengelic Paksi járás

1986. Tolna vármegye Tevel Bonyhádi járás

1987. Tolna vármegye Tolnanémedi Tamási járás

1988. Tolna vármegye Udvari Tamási járás

1989. Tolna vármegye Újireg Tamási járás

1990. Tolna vármegye Váralja Bonyhádi járás

1991. Tolna vármegye Várdomb Szekszárdi járás

1992. Tolna vármegye Várong Dombóvári járás

1993. Tolna vármegye Varsád Tamási járás

1994. Tolna vármegye Závod Bonyhádi járás

1995. Tolna vármegye Zomba Bonyhádi járás

1996. Vas vármegye Acsád Szombathelyi járás

1997. Vas vármegye Alsószölnök Szentgotthárdi járás

1998. Vas vármegye Alsóújlak Vasvári járás

1999. Vas vármegye Andrásfa Vasvári járás

2000. Vas vármegye Apátistvánfalva Szentgotthárdi járás

2001. Vas vármegye Bajánsenye Körmendi járás

2002. Vas vármegye Balogunyom Szombathelyi járás

2003. Vas vármegye Bejcgyertyános Sárvári járás

2004. Vas vármegye Bérbaltavár Vasvári járás
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2005. Vas vármegye Boba Celldömölki járás

2006. Vas vármegye Borgáta Celldömölki járás

2007. Vas vármegye Bozzai Szombathelyi járás

2008. Vas vármegye Bozsok Kőszegi járás

2009. Vas vármegye Bő Sárvári járás

2010. Vas vármegye Bögöt Sárvári járás

2011. Vas vármegye Bögöte Sárvári járás

2012. Vas vármegye Bucsu Szombathelyi járás

2013. Vas vármegye Cák Kőszegi járás

2014. Vas vármegye Chernelházadamonya Sárvári járás

2015. Vas vármegye Csákánydoroszló Körmendi járás

2016. Vas vármegye Csánig Sárvári járás

2017. Vas vármegye Csehi Vasvári járás

2018. Vas vármegye Csehimindszent Vasvári járás

2019. Vas vármegye Csempeszkopács Szombathelyi járás

2020. Vas vármegye Csénye Sárvári járás

2021. Vas vármegye Csepreg Kőszegi járás

2022. Vas vármegye Csipkerek Vasvári járás

2023. Vas vármegye Csönge Celldömölki járás

2024. Vas vármegye Csörötnek Szentgotthárdi járás

2025. Vas vármegye Daraboshegy Körmendi járás

2026. Vas vármegye Dozmat Szombathelyi járás

2027. Vas vármegye Döbörhegy Körmendi járás

2028. Vas vármegye Döröske Körmendi járás

2029. Vas vármegye Duka Celldömölki járás

2030. Vas vármegye Egervölgy Vasvári járás

2031. Vas vármegye Egyházashetye Celldömölki járás

2032. Vas vármegye Egyházashollós Körmendi járás

2033. Vas vármegye Egyházasrádóc Körmendi járás

2034. Vas vármegye Felsőcsatár Szombathelyi járás

2035. Vas vármegye Felsőjánosfa Körmendi járás

2036. Vas vármegye Felsőmarác Körmendi járás

2037. Vas vármegye Felsőszölnök Szentgotthárdi járás

2038. Vas vármegye Gasztony Szentgotthárdi járás

2039. Vas vármegye Gérce Sárvári járás

2040. Vas vármegye Gersekarát Vasvári járás

2041. Vas vármegye Gór Sárvári járás

2042. Vas vármegye Gyanógeregye Szombathelyi járás

2043. Vas vármegye Győrvár Vasvári járás

2044. Vas vármegye Halastó Körmendi járás

2045. Vas vármegye Halogy Körmendi járás

2046. Vas vármegye Harasztifalu Körmendi járás

2047. Vas vármegye Hegyfalu Sárvári járás

2048. Vas vármegye Hegyháthodász Körmendi járás

2049. Vas vármegye Hegyhátsál Körmendi járás

2050. Vas vármegye Hegyhátszentjakab Körmendi járás

2051. Vas vármegye Hegyhátszentmárton Körmendi járás
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2052. Vas vármegye Hegyhátszentpéter Vasvári járás

2053. Vas vármegye Horvátlövő Szombathelyi járás

2054. Vas vármegye Horvátzsidány Kőszegi járás

2055. Vas vármegye Hosszúpereszteg Sárvári járás

2056. Vas vármegye Ikervár Sárvári járás

2057. Vas vármegye Iklanberény Kőszegi járás

2058. Vas vármegye Ispánk Körmendi járás

2059. Vas vármegye Ivánc Körmendi járás

2060. Vas vármegye Jákfa Sárvári járás

2061. Vas vármegye Jánosháza Celldömölki járás

2062. Vas vármegye Káld Sárvári járás

2063. Vas vármegye Kám Vasvári járás

2064. Vas vármegye Karakó Celldömölki járás

2065. Vas vármegye Katafa Körmendi járás

2066. Vas vármegye Keléd Celldömölki járás

2067. Vas vármegye Kemeneskápolna Celldömölki járás

2068. Vas vármegye Kemenesmagasi Celldömölki járás

2069. Vas vármegye Kemenesmihályfa Celldömölki járás

2070. Vas vármegye Kemenespálfa Celldömölki járás

2071. Vas vármegye Kemenessömjén Celldömölki járás

2072. Vas vármegye Kemenesszentmárton Celldömölki járás

2073. Vas vármegye Kemestaródfa Körmendi járás

2074. Vas vármegye Kenéz Sárvári járás

2075. Vas vármegye Kenyeri Celldömölki járás

2076. Vas vármegye Kercaszomor Körmendi járás

2077. Vas vármegye Kerkáskápolna Körmendi járás

2078. Vas vármegye Kétvölgy Szentgotthárdi járás

2079. Vas vármegye Kisrákos Körmendi járás

2080. Vas vármegye Kissomlyó Celldömölki járás

2081. Vas vármegye Kisunyom Szombathelyi járás

2082. Vas vármegye Kiszsidány Kőszegi járás

2083. Vas vármegye Kondorfa Szentgotthárdi járás

2084. Vas vármegye Köcsk Celldömölki járás

2085. Vas vármegye Kőszegdoroszló Kőszegi járás

2086. Vas vármegye Kőszegpaty Kőszegi járás

2087. Vas vármegye Kőszegszerdahely Kőszegi járás

2088. Vas vármegye Lócs Kőszegi járás

2089. Vas vármegye Magyarlak Szentgotthárdi járás

2090. Vas vármegye Magyarnádalja Körmendi járás

2091. Vas vármegye Magyarszecsőd Körmendi járás

2092. Vas vármegye Magyarszombatfa Körmendi járás

2093. Vas vármegye Megyehíd Sárvári járás

2094. Vas vármegye Meggyeskovácsi Sárvári járás

2095. Vas vármegye Mersevát Celldömölki járás

2096. Vas vármegye Mesterháza Sárvári járás

2097. Vas vármegye Mesteri Celldömölki járás

2098. Vas vármegye Meszlen Szombathelyi járás
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2099. Vas vármegye Mikosszéplak Vasvári járás

2100. Vas vármegye Molnaszecsőd Körmendi járás

2101. Vas vármegye Nádasd Körmendi járás

2102. Vas vármegye Nagygeresd Sárvári járás

2103. Vas vármegye Nagykölked Körmendi járás

2104. Vas vármegye Nagymizdó Körmendi járás

2105. Vas vármegye Nagyrákos Körmendi járás

2106. Vas vármegye Nagysimonyi Celldömölki járás

2107. Vas vármegye Nagytilaj Vasvári járás

2108. Vas vármegye Narda Szombathelyi járás

2109. Vas vármegye Nemesbőd Szombathelyi járás

2110. Vas vármegye Nemescsó Kőszegi járás

2111. Vas vármegye Nemeskeresztúr Celldömölki járás

2112. Vas vármegye Nemeskocs Celldömölki járás

2113. Vas vármegye Nemeskolta Szombathelyi járás

2114. Vas vármegye Nemesládony Sárvári járás

2115. Vas vármegye Nemesmedves Szentgotthárdi járás

2116. Vas vármegye Nemesrempehollós Körmendi járás

2117. Vas vármegye Nick Sárvári járás

2118. Vas vármegye Nyőgér Sárvári járás

2119. Vas vármegye Olaszfa Vasvári járás

2120. Vas vármegye Ólmod Kőszegi járás

2121. Vas vármegye Orfalu Szentgotthárdi járás

2122. Vas vármegye Ostffyasszonyfa Celldömölki járás

2123. Vas vármegye Oszkó Vasvári járás

2124. Vas vármegye Ölbő Sárvári járás

2125. Vas vármegye Őrimagyarósd Körmendi járás

2126. Vas vármegye Őriszentpéter Körmendi járás

2127. Vas vármegye Pácsony Vasvári járás

2128. Vas vármegye Pankasz Körmendi járás

2129. Vas vármegye Pápoc Celldömölki járás

2130. Vas vármegye Pecöl Sárvári járás

2131. Vas vármegye Perenye Szombathelyi járás

2132. Vas vármegye Peresznye Kőszegi járás

2133. Vas vármegye Petőmihályfa Vasvári járás

2134. Vas vármegye Pinkamindszent Körmendi járás

2135. Vas vármegye Pornóapáti Szombathelyi járás

2136. Vas vármegye Porpác Sárvári járás

2137. Vas vármegye Pósfa Sárvári járás

2138. Vas vármegye Pusztacsó Kőszegi járás

2139. Vas vármegye Püspökmolnári Vasvári járás

2140. Vas vármegye Rábagyarmat Szentgotthárdi járás

2141. Vas vármegye Rábahídvég Vasvári járás

2142. Vas vármegye Rábapaty Sárvári járás

2143. Vas vármegye Rábatöttös Szombathelyi járás

2144. Vas vármegye Rádóckölked Körmendi járás

2145. Vas vármegye Rátót Szentgotthárdi járás
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2146. Vas vármegye Répcelak Sárvári járás

2147. Vas vármegye Répceszentgyörgy Sárvári járás

2148. Vas vármegye Rönök Szentgotthárdi járás

2149. Vas vármegye Rum Szombathelyi járás

2150. Vas vármegye Sajtoskál Sárvári járás

2151. Vas vármegye Salköveskút Szombathelyi járás

2152. Vas vármegye Sárfimizdó Vasvári járás

2153. Vas vármegye Simaság Sárvári járás

2154. Vas vármegye Sitke Sárvári járás

2155. Vas vármegye Sorkifalud Szombathelyi járás

2156. Vas vármegye Sorkikápolna Szombathelyi járás

2157. Vas vármegye Sorokpolány Szombathelyi járás

2158. Vas vármegye Sótony Sárvári járás

2159. Vas vármegye Söpte Szombathelyi járás

2160. Vas vármegye Szaknyér Körmendi járás

2161. Vas vármegye Szakonyfalu Szentgotthárdi járás

2162. Vas vármegye Szalafő Körmendi járás

2163. Vas vármegye Szarvaskend Körmendi járás

2164. Vas vármegye Szatta Körmendi járás

2165. Vas vármegye Szeleste Sárvári járás

2166. Vas vármegye Szemenye Vasvári járás

2167. Vas vármegye Szentpéterfa Szombathelyi járás

2168. Vas vármegye Szergény Celldömölki járás

2169. Vas vármegye Szőce Körmendi járás

2170. Vas vármegye Tanakajd Szombathelyi járás

2171. Vas vármegye Telekes Vasvári járás

2172. Vas vármegye Tokorcs Celldömölki járás

2173. Vas vármegye Tompaládony Sárvári járás

2174. Vas vármegye Tormásliget Kőszegi járás

2175. Vas vármegye Tömörd Kőszegi járás

2176. Vas vármegye Uraiújfalu Sárvári járás

2177. Vas vármegye Vámoscsalád Sárvári járás

2178. Vas vármegye Vasalja Körmendi járás

2179. Vas vármegye Vásárosmiske Sárvári járás

2180. Vas vármegye Vasasszonyfa Szombathelyi járás

2181. Vas vármegye Vasegerszeg Sárvári járás

2182. Vas vármegye Vashosszúfalu Sárvári járás

2183. Vas vármegye Vaskeresztes Szombathelyi járás

2184. Vas vármegye Vassurány Szombathelyi járás

2185. Vas vármegye Vasvár Vasvári járás

2186. Vas vármegye Vasszécseny Szombathelyi járás

2187. Vas vármegye Vasszentmihály Szentgotthárdi járás

2188. Vas vármegye Vasszilvágy Szombathelyi járás

2189. Vas vármegye Vát Szombathelyi járás

2190. Vas vármegye Velem Kőszegi járás

2191. Vas vármegye Velemér Körmendi járás

2192. Vas vármegye Vép Szombathelyi járás
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2193. Vas vármegye Viszák Körmendi járás

2194. Vas vármegye Vönöck Celldömölki járás

2195. Vas vármegye Zsédeny Sárvári járás

2196. Vas vármegye Zsennye Szombathelyi járás

2197. Veszprém vármegye Ábrahámhegy Tapolcai járás

2198. Veszprém vármegye Adásztevel Pápai járás

2199. Veszprém vármegye Adorjánháza Devecseri járás

2200. Veszprém vármegye Apácatorna Devecseri járás

2201. Veszprém vármegye Aszófő Balatonfüredi járás

2202. Veszprém vármegye Badacsonytomaj Tapolcai járás

2203. Veszprém vármegye Badacsonytördemic Tapolcai járás

2204. Veszprém vármegye Bakonybél Zirci járás

2205. Veszprém vármegye Bakonyjákó Pápai járás

2206. Veszprém vármegye Bakonykoppány Pápai járás

2207. Veszprém vármegye Bakonynána Zirci járás

2208. Veszprém vármegye Bakonyoszlop Zirci járás

2209. Veszprém vármegye Bakonypölöske Pápai járás

2210. Veszprém vármegye Bakonyság Pápai járás

2211. Veszprém vármegye Bakonyszentiván Pápai járás

2212. Veszprém vármegye Bakonyszentkirály Zirci járás

2213. Veszprém vármegye Bakonyszücs Pápai járás

2214. Veszprém vármegye Bakonytamási Pápai járás

2215. Veszprém vármegye Balatonakali Balatonfüredi járás

2216. Veszprém vármegye Balatonakarattya Balatonalmádi járás

2217. Veszprém vármegye Balatoncsicsó Balatonfüredi járás

2218. Veszprém vármegye Balatonederics Tapolcai járás

2219. Veszprém vármegye Balatonfőkajár Balatonalmádi járás

2220. Veszprém vármegye Balatonhenye Tapolcai járás

2221. Veszprém vármegye Balatonkenese Balatonalmádi járás

2222. Veszprém vármegye Balatonrendes Tapolcai járás

2223. Veszprém vármegye Balatonszepezd Balatonfüredi járás

2224. Veszprém vármegye Balatonudvari Balatonfüredi járás

2225. Veszprém vármegye Bánd Veszprémi járás

2226. Veszprém vármegye Barnag Veszprémi járás

2227. Veszprém vármegye Bazsi Sümegi járás

2228. Veszprém vármegye Béb Pápai járás

2229. Veszprém vármegye Békás Pápai járás

2230. Veszprém vármegye Bodorfa Sümegi járás

2231. Veszprém vármegye Borszörcsök Devecseri járás

2232. Veszprém vármegye Borzavár Zirci járás

2233. Veszprém vármegye Csabrendek Sümegi járás

2234. Veszprém vármegye Csajág Balatonalmádi járás

2235. Veszprém vármegye Csehbánya Ajkai járás

2236. Veszprém vármegye Csesznek Zirci járás

2237. Veszprém vármegye Csetény Zirci járás

2238. Veszprém vármegye Csót Pápai járás

2239. Veszprém vármegye Csögle Devecseri járás
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2240. Veszprém vármegye Dabronc Sümegi járás

2241. Veszprém vármegye Dabrony Devecseri járás

2242. Veszprém vármegye Dáka Pápai járás

2243. Veszprém vármegye Devecser Devecseri járás

2244. Veszprém vármegye Doba Devecseri járás

2245. Veszprém vármegye Döbrönte Pápai járás

2246. Veszprém vármegye Dörgicse Balatonfüredi járás

2247. Veszprém vármegye Dudar Zirci járás

2248. Veszprém vármegye Egeralja Devecseri járás

2249. Veszprém vármegye Egyházaskesző Pápai járás

2250. Veszprém vármegye Eplény Veszprémi járás

2251. Veszprém vármegye Farkasgyepű Ajkai járás

2252. Veszprém vármegye Ganna Pápai járás

2253. Veszprém vármegye Gecse Pápai járás

2254. Veszprém vármegye Gic Pápai járás

2255. Veszprém vármegye Gógánfa Sümegi járás

2256. Veszprém vármegye Gyepükaján Sümegi járás

2257. Veszprém vármegye Gyulakeszi Tapolcai járás

2258. Veszprém vármegye Hajmáskér Veszprémi járás

2259. Veszprém vármegye Halimba Ajkai járás

2260. Veszprém vármegye Hárskút Veszprémi járás

2261. Veszprém vármegye Hegyesd Tapolcai járás

2262. Veszprém vármegye Hegymagas Tapolcai járás

2263. Veszprém vármegye Herend Veszprémi járás

2264. Veszprém vármegye Hetyefő Sümegi járás

2265. Veszprém vármegye Hidegkút Veszprémi járás

2266. Veszprém vármegye Homokbödöge Pápai járás

2267. Veszprém vármegye Hosztót Sümegi járás

2268. Veszprém vármegye Iszkáz Devecseri járás

2269. Veszprém vármegye Jásd Várpalotai járás

2270. Veszprém vármegye Kamond Devecseri járás

2271. Veszprém vármegye Kapolcs Tapolcai járás

2272. Veszprém vármegye Káptalanfa Sümegi járás

2273. Veszprém vármegye Káptalantóti Tapolcai járás

2274. Veszprém vármegye Karakószörcsök Devecseri járás

2275. Veszprém vármegye Kékkút Tapolcai járás

2276. Veszprém vármegye Kemeneshőgyész Pápai járás

2277. Veszprém vármegye Kemenesszentpéter Pápai járás

2278. Veszprém vármegye Kerta Devecseri járás

2279. Veszprém vármegye Királyszentistván Balatonalmádi járás

2280. Veszprém vármegye Kisapáti Tapolcai járás

2281. Veszprém vármegye Kisberzseny Devecseri járás

2282. Veszprém vármegye Kiscsősz Devecseri járás

2283. Veszprém vármegye Kislőd Ajkai járás

2284. Veszprém vármegye Kispirit Devecseri járás

2285. Veszprém vármegye Kisszőlős Devecseri járás

2286. Veszprém vármegye Kolontár Devecseri járás
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2287. Veszprém vármegye Kővágóörs Tapolcai járás

2288. Veszprém vármegye Köveskál Tapolcai járás

2289. Veszprém vármegye Kup Pápai járás

2290. Veszprém vármegye Külsővat Pápai járás

2291. Veszprém vármegye Küngös Balatonalmádi járás

2292. Veszprém vármegye Lesencefalu Tapolcai járás

2293. Veszprém vármegye Lesenceistvánd Tapolcai járás

2294. Veszprém vármegye Lesencetomaj Tapolcai járás

2295. Veszprém vármegye Lókút Zirci járás

2296. Veszprém vármegye Lovas Balatonfüredi járás

2297. Veszprém vármegye Lovászpatona Pápai járás

2298. Veszprém vármegye Magyargencs Pápai járás

2299. Veszprém vármegye Malomsok Pápai járás

2300. Veszprém vármegye Marcalgergelyi Pápai járás

2301. Veszprém vármegye Marcaltő Pápai járás

2302. Veszprém vármegye Megyer Sümegi járás

2303. Veszprém vármegye Mencshely Veszprémi járás

2304. Veszprém vármegye Mezőlak Pápai járás

2305. Veszprém vármegye Mihályháza Pápai járás

2306. Veszprém vármegye Mindszentkálla Tapolcai járás

2307. Veszprém vármegye Monostorapáti Tapolcai járás

2308. Veszprém vármegye Monoszló Balatonfüredi járás

2309. Veszprém vármegye Nagyacsád Pápai járás

2310. Veszprém vármegye Nagyalásony Devecseri járás

2311. Veszprém vármegye Nagydém Pápai járás

2312. Veszprém vármegye Nagyesztergár Zirci járás

2313. Veszprém vármegye Nagygyimót Pápai járás

2314. Veszprém vármegye Nagypirit Devecseri járás

2315. Veszprém vármegye Nagytevel Pápai járás

2316. Veszprém vármegye Nagyvázsony Veszprémi járás

2317. Veszprém vármegye Nemesgörzsöny Pápai járás

2318. Veszprém vármegye Nemesgulács Tapolcai járás

2319. Veszprém vármegye Nemeshany Sümegi járás

2320. Veszprém vármegye Nemesvita Tapolcai járás

2321. Veszprém vármegye Nemesszalók Pápai járás

2322. Veszprém vármegye Németbánya Pápai járás

2323. Veszprém vármegye Nóráp Pápai járás

2324. Veszprém vármegye Noszlop Devecseri járás

2325. Veszprém vármegye Nyárád Pápai járás

2326. Veszprém vármegye Nyirád Ajkai járás

2327. Veszprém vármegye Óbudavár Balatonfüredi járás

2328. Veszprém vármegye Olaszfalu Zirci járás

2329. Veszprém vármegye Oroszi Devecseri járás

2330. Veszprém vármegye Öcs Ajkai járás

2331. Veszprém vármegye Örvényes Balatonfüredi járás

2332. Veszprém vármegye Ősi Várpalotai járás

2333. Veszprém vármegye Öskü Várpalotai járás
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2334. Veszprém vármegye Paloznak Balatonfüredi járás

2335. Veszprém vármegye Pápadereske Pápai járás

2336. Veszprém vármegye Pápakovácsi Pápai járás

2337. Veszprém vármegye Pápasalamon Pápai járás

2338. Veszprém vármegye Pápateszér Pápai járás

2339. Veszprém vármegye Papkeszi Balatonalmádi járás

2340. Veszprém vármegye Pécsely Balatonfüredi járás

2341. Veszprém vármegye Pénzesgyőr Zirci járás

2342. Veszprém vármegye Pétfürdő Várpalotai járás

2343. Veszprém vármegye Porva Zirci járás

2344. Veszprém vármegye Pula Veszprémi járás

2345. Veszprém vármegye Pusztamiske Devecseri járás

2346. Veszprém vármegye Raposka Tapolcai járás

2347. Veszprém vármegye Rigács Sümegi járás

2348. Veszprém vármegye Salföld Tapolcai járás

2349. Veszprém vármegye Sáska Tapolcai járás

2350. Veszprém vármegye Sóly Veszprémi járás

2351. Veszprém vármegye Somlójenő Devecseri járás

2352. Veszprém vármegye Somlószőlős Devecseri járás

2353. Veszprém vármegye Somlóvásárhely Devecseri járás

2354. Veszprém vármegye Somlóvecse Devecseri járás

2355. Veszprém vármegye Sümegprága Sümegi járás

2356. Veszprém vármegye Szápár Zirci járás

2357. Veszprém vármegye Szentantalfa Balatonfüredi járás

2358. Veszprém vármegye Szentbékkálla Tapolcai járás

2359. Veszprém vármegye Szentgál Veszprémi járás

2360. Veszprém vármegye Szentimrefalva Sümegi járás

2361. Veszprém vármegye Szentjakabfa Balatonfüredi járás

2362. Veszprém vármegye Szentkirályszabadja Veszprémi járás

2363. Veszprém vármegye Szigliget Tapolcai járás

2364. Veszprém vármegye Szőc Ajkai járás

2365. Veszprém vármegye Tagyon Balatonfüredi járás

2366. Veszprém vármegye Takácsi Pápai járás

2367. Veszprém vármegye Taliándörögd Tapolcai járás

2368. Veszprém vármegye Tés Várpalotai járás

2369. Veszprém vármegye Tihany Balatonfüredi járás

2370. Veszprém vármegye Tüskevár Devecseri járás

2371. Veszprém vármegye Ugod Pápai járás

2372. Veszprém vármegye Ukk Sümegi járás

2373. Veszprém vármegye Úrkút Ajkai járás

2374. Veszprém vármegye Uzsa Tapolcai járás

2375. Veszprém vármegye Vanyola Pápai járás

2376. Veszprém vármegye Várkesző Pápai járás

2377. Veszprém vármegye Városlőd Ajkai járás

2378. Veszprém vármegye Vaszar Pápai járás

2379. Veszprém vármegye Vászoly Balatonfüredi járás

2380. Veszprém vármegye Veszprémfajsz Veszprémi járás
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2381. Veszprém vármegye Veszprémgalsa Sümegi járás

2382. Veszprém vármegye Vid Devecseri járás

2383. Veszprém vármegye Vigántpetend Tapolcai járás

2384. Veszprém vármegye Vilonya Várpalotai járás

2385. Veszprém vármegye Vinár Pápai járás

2386. Veszprém vármegye Vöröstó Veszprémi járás

2387. Veszprém vármegye Zalaerdőd Sümegi járás

2388. Veszprém vármegye Zalagyömörő Sümegi járás

2389. Veszprém vármegye Zalameggyes Sümegi járás

2390. Veszprém vármegye Zalaszegvár Sümegi járás

2391. Veszprém vármegye Zánka Balatonfüredi járás

2392. Zala vármegye Alibánfa Zalaegerszegi járás

2393. Zala vármegye Almásháza Zalaegerszegi járás

2394. Zala vármegye Alsónemesapáti Zalaegerszegi járás

2395. Zala vármegye Alsórajk Nagykanizsai járás

2396. Zala vármegye Alsószenterzsébet Lenti járás

2397. Zala vármegye Babosdöbréte Zalaegerszegi járás

2398. Zala vármegye Baglad Lenti járás

2399. Zala vármegye Bagod Zalaegerszegi járás

2400. Zala vármegye Bak Zalaegerszegi járás

2401. Zala vármegye Baktüttös Zalaegerszegi járás

2402. Zala vármegye Balatonmagyaród Nagykanizsai járás

2403. Zala vármegye Bánokszentgyörgy Letenyei járás

2404. Zala vármegye Barlahida Lenti járás

2405. Zala vármegye Batyk Zalaszentgróti járás

2406. Zala vármegye Bázakerettye Letenyei járás

2407. Zala vármegye Becsehely Letenyei járás

2408. Zala vármegye Becsvölgye Zalaegerszegi járás

2409. Zala vármegye Belezna Nagykanizsai járás

2410. Zala vármegye Belsősárd Lenti járás

2411. Zala vármegye Bezeréd Zalaegerszegi járás

2412. Zala vármegye Bocska Nagykanizsai járás

2413. Zala vármegye Bókaháza Keszthelyi járás

2414. Zala vármegye Boncodfölde Zalaegerszegi járás

2415. Zala vármegye Borsfa Letenyei járás

2416. Zala vármegye Böde Zalaegerszegi járás

2417. Zala vármegye Bödeháza Lenti járás

2418. Zala vármegye Börzönce Nagykanizsai járás

2419. Zala vármegye Búcsúszentlászló Zalaegerszegi járás

2420. Zala vármegye Bucsuta Letenyei járás

2421. Zala vármegye Csapi Nagykanizsai járás

2422. Zala vármegye Csatár Zalaegerszegi járás

2423. Zala vármegye Csertalakos Zalaegerszegi járás

2424. Zala vármegye Csesztreg Lenti járás

2425. Zala vármegye Csonkahegyhát Zalaegerszegi járás

2426. Zala vármegye Csöde Zalaegerszegi járás

2427. Zala vármegye Csömödér Lenti járás
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2428. Zala vármegye Csörnyeföld Letenyei járás

2429. Zala vármegye Dióskál Keszthelyi járás

2430. Zala vármegye Dobri Lenti járás

2431. Zala vármegye Dobronhegy Zalaegerszegi járás

2432. Zala vármegye Döbröce Zalaszentgróti járás

2433. Zala vármegye Dötk Zalaszentgróti járás

2434. Zala vármegye Egeraracsa Keszthelyi járás

2435. Zala vármegye Egervár Zalaegerszegi járás

2436. Zala vármegye Eszteregnye Nagykanizsai járás

2437. Zala vármegye Esztergályhorváti Keszthelyi járás

2438. Zala vármegye Felsőrajk Nagykanizsai járás

2439. Zala vármegye Felsőszenterzsébet Lenti járás

2440. Zala vármegye Fityeház Nagykanizsai járás

2441. Zala vármegye Fűzvölgy Nagykanizsai járás

2442. Zala vármegye Gáborjánháza Lenti járás

2443. Zala vármegye Galambok Nagykanizsai járás

2444. Zala vármegye Garabonc Nagykanizsai járás

2445. Zala vármegye Gellénháza Zalaegerszegi járás

2446. Zala vármegye Gelse Nagykanizsai járás

2447. Zala vármegye Gelsesziget Nagykanizsai járás

2448. Zala vármegye Gétye Keszthelyi járás

2449. Zala vármegye Gombosszeg Zalaegerszegi járás

2450. Zala vármegye Gosztola Lenti járás

2451. Zala vármegye Gősfa Zalaegerszegi járás

2452. Zala vármegye Gutorfölde Zalaegerszegi járás

2453. Zala vármegye Gyűrűs Zalaegerszegi járás

2454. Zala vármegye Hagyárosbörönd Zalaegerszegi járás

2455. Zala vármegye Hahót Nagykanizsai járás

2456. Zala vármegye Hernyék Lenti járás

2457. Zala vármegye Homokkomárom Nagykanizsai járás

2458. Zala vármegye Hosszúvölgy Nagykanizsai járás

2459. Zala vármegye Hottó Zalaegerszegi járás

2460. Zala vármegye Iborfia Zalaegerszegi járás

2461. Zala vármegye Iklódbördőce Lenti járás

2462. Zala vármegye Kacorlak Nagykanizsai járás

2463. Zala vármegye Kallósd Zalaszentgróti járás

2464. Zala vármegye Kálócfa Lenti járás

2465. Zala vármegye Kányavár Lenti járás

2466. Zala vármegye Karmacs Keszthelyi járás

2467. Zala vármegye Kávás Zalaegerszegi járás

2468. Zala vármegye Kemendollár Zalaegerszegi járás

2469. Zala vármegye Keménfa Zalaegerszegi járás

2470. Zala vármegye Kerecseny Nagykanizsai járás

2471. Zala vármegye Kerkabarabás Lenti járás

2472. Zala vármegye Kerkafalva Lenti járás

2473. Zala vármegye Kerkakutas Lenti járás

2474. Zala vármegye Kerkaszentkirály Letenyei járás
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2475. Zala vármegye Kerkateskánd Lenti járás

2476. Zala vármegye Kilimán Nagykanizsai járás

2477. Zala vármegye Kisbucsa Zalaegerszegi járás

2478. Zala vármegye Kiscsehi Letenyei járás

2479. Zala vármegye Kisgörbő Zalaszentgróti járás

2480. Zala vármegye Kiskutas Zalaegerszegi járás

2481. Zala vármegye Kispáli Zalaegerszegi járás

2482. Zala vármegye Kisrécse Nagykanizsai járás

2483. Zala vármegye Kistolmács Letenyei járás

2484. Zala vármegye Kisvásárhely Zalaszentgróti járás

2485. Zala vármegye Kissziget Lenti járás

2486. Zala vármegye Kozmadombja Lenti járás

2487. Zala vármegye Kustánszeg Zalaegerszegi járás

2488. Zala vármegye Külsősárd Lenti járás

2489. Zala vármegye Lakhegy Zalaegerszegi járás

2490. Zala vármegye Lasztonya Letenyei járás

2491. Zala vármegye Lendvadedes Lenti járás

2492. Zala vármegye Lendvajakabfa Lenti járás

2493. Zala vármegye Letenye Letenyei járás

2494. Zala vármegye Lickóvadamos Zalaegerszegi járás

2495. Zala vármegye Ligetfalva Keszthelyi járás

2496. Zala vármegye Lispeszentadorján Letenyei járás

2497. Zala vármegye Liszó Nagykanizsai járás

2498. Zala vármegye Lovászi Lenti járás

2499. Zala vármegye Magyarföld Lenti járás

2500. Zala vármegye Magyarszentmiklós Nagykanizsai járás

2501. Zala vármegye Magyarszerdahely Nagykanizsai járás

2502. Zala vármegye Maróc Letenyei járás

2503. Zala vármegye Márokföld Lenti járás

2504. Zala vármegye Miháld Nagykanizsai járás

2505. Zala vármegye Mihályfa Zalaszentgróti járás

2506. Zala vármegye Mikekarácsonyfa Lenti járás

2507. Zala vármegye Milejszeg Zalaegerszegi járás

2508. Zala vármegye Misefa Zalaegerszegi járás

2509. Zala vármegye Molnári Letenyei járás

2510. Zala vármegye Murakeresztúr Nagykanizsai járás

2511. Zala vármegye Murarátka Letenyei járás

2512. Zala vármegye Muraszemenye Letenyei járás

2513. Zala vármegye Nagybakónak Nagykanizsai járás

2514. Zala vármegye Nagygörbő Zalaszentgróti járás

2515. Zala vármegye Nagykapornak Zalaegerszegi járás

2516. Zala vármegye Nagykutas Zalaegerszegi járás

2517. Zala vármegye Nagylengyel Zalaegerszegi járás

2518. Zala vármegye Nagypáli Zalaegerszegi járás

2519. Zala vármegye Nagyrada Nagykanizsai járás

2520. Zala vármegye Nagyrécse Nagykanizsai járás

2521. Zala vármegye Nemesapáti Zalaegerszegi járás
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2522. Zala vármegye Nemeshetés Zalaegerszegi járás

2523. Zala vármegye Nemesnép Lenti járás

2524. Zala vármegye Nemespátró Nagykanizsai járás

2525. Zala vármegye Nemesrádó Zalaegerszegi járás

2526. Zala vármegye Nemessándorháza Zalaegerszegi járás

2527. Zala vármegye Nemesszentandrás Zalaegerszegi járás

2528. Zala vármegye Németfalu Zalaegerszegi járás

2529. Zala vármegye Nova Lenti járás

2530. Zala vármegye Óhíd Zalaszentgróti járás

2531. Zala vármegye Oltárc Letenyei járás

2532. Zala vármegye Orbányosfa Zalaegerszegi járás

2533. Zala vármegye Ormándlak Zalaegerszegi járás

2534. Zala vármegye Orosztony Nagykanizsai járás

2535. Zala vármegye Ortaháza Lenti járás

2536. Zala vármegye Ozmánbük Zalaegerszegi járás

2537. Zala vármegye Pacsa Zalaegerszegi járás

2538. Zala vármegye Padár Zalaegerszegi járás

2539. Zala vármegye Páka Lenti járás

2540. Zala vármegye Pakod Zalaszentgróti járás

2541. Zala vármegye Pálfiszeg Zalaegerszegi járás

2542. Zala vármegye Pat Nagykanizsai járás

2543. Zala vármegye Pethőhenye Zalaegerszegi járás

2544. Zala vármegye Petrikeresztúr Zalaegerszegi járás

2545. Zala vármegye Petrivente Letenyei járás

2546. Zala vármegye Pókaszepetk Zalaegerszegi járás

2547. Zala vármegye Pórszombat Lenti járás

2548. Zala vármegye Pölöske Zalaegerszegi járás

2549. Zala vármegye Pölöskefő Nagykanizsai járás

2550. Zala vármegye Pördefölde Lenti járás

2551. Zala vármegye Pötréte Nagykanizsai járás

2552. Zala vármegye Pusztaapáti Lenti járás

2553. Zala vármegye Pusztaederics Zalaegerszegi járás

2554. Zala vármegye Pusztamagyaród Letenyei járás

2555. Zala vármegye Pusztaszentlászló Zalaegerszegi járás

2556. Zala vármegye Ramocsa Lenti járás

2557. Zala vármegye Rédics Lenti járás

2558. Zala vármegye Resznek Lenti járás

2559. Zala vármegye Rigyác Nagykanizsai járás

2560. Zala vármegye Salomvár Zalaegerszegi járás

2561. Zala vármegye Sand Nagykanizsai járás

2562. Zala vármegye Sárhida Zalaegerszegi járás

2563. Zala vármegye Sármellék Keszthelyi járás

2564. Zala vármegye Semjénháza Letenyei járás

2565. Zala vármegye Sénye Zalaszentgróti járás

2566. Zala vármegye Sormás Nagykanizsai járás

2567. Zala vármegye Söjtör Zalaegerszegi járás

2568. Zala vármegye Surd Nagykanizsai járás
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2569. Zala vármegye Sümegcsehi Zalaszentgróti járás

2570. Zala vármegye Szalapa Zalaszentgróti járás

2571. Zala vármegye Szécsisziget Lenti járás

2572. Zala vármegye Szentgyörgyvár Keszthelyi járás

2573. Zala vármegye Szentgyörgyvölgy Lenti járás

2574. Zala vármegye Szentkozmadombja Zalaegerszegi járás

2575. Zala vármegye Szentliszló Letenyei járás

2576. Zala vármegye Szentmargitfalva Letenyei járás

2577. Zala vármegye Szentpéterfölde Zalaegerszegi járás

2578. Zala vármegye Szentpéterúr Zalaegerszegi járás

2579. Zala vármegye Szepetnek Nagykanizsai járás

2580. Zala vármegye Szijártóháza Lenti járás

2581. Zala vármegye Szilvágy Lenti járás

2582. Zala vármegye Tekenye Zalaszentgróti járás

2583. Zala vármegye Tilaj Zalaegerszegi járás

2584. Zala vármegye Tófej Zalaegerszegi járás

2585. Zala vármegye Tormafölde Lenti járás

2586. Zala vármegye Tornyiszentmiklós Lenti járás

2587. Zala vármegye Tótszentmárton Letenyei járás

2588. Zala vármegye Tótszerdahely Letenyei járás

2589. Zala vármegye Türje Zalaszentgróti járás

2590. Zala vármegye Újudvar Nagykanizsai járás

2591. Zala vármegye Valkonya Letenyei járás

2592. Zala vármegye Vállus Keszthelyi járás

2593. Zala vármegye Várfölde Letenyei járás

2594. Zala vármegye Várvölgy Keszthelyi járás

2595. Zala vármegye Vasboldogasszony Zalaegerszegi járás

2596. Zala vármegye Vaspör Zalaegerszegi járás

2597. Zala vármegye Vindornyafok Keszthelyi járás

2598. Zala vármegye Vindornyalak Keszthelyi járás

2599. Zala vármegye Vindornyaszőlős Keszthelyi járás

2600. Zala vármegye Vöckönd Zalaegerszegi járás

2601. Zala vármegye Zajk Letenyei járás

2602. Zala vármegye Zalaapáti Keszthelyi járás

2603. Zala vármegye Zalabaksa Lenti járás

2604. Zala vármegye Zalabér Zalaszentgróti járás

2605. Zala vármegye Zalaboldogfa Zalaegerszegi járás

2606. Zala vármegye Zalacsány Keszthelyi járás

2607. Zala vármegye Zalacséb Zalaegerszegi járás

2608. Zala vármegye Zalaháshágy Zalaegerszegi járás

2609. Zala vármegye Zalaigrice Zalaegerszegi járás

2610. Zala vármegye Zalaistvánd Zalaegerszegi járás

2611. Zala vármegye Zalakomár Nagykanizsai járás

2612. Zala vármegye Zalaköveskút Keszthelyi járás

2613. Zala vármegye Zalalövő Zalaegerszegi járás

2614. Zala vármegye Zalamerenye Nagykanizsai járás

2615. Zala vármegye Zalasárszeg Nagykanizsai járás
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2616. Zala vármegye Zalaszabar Nagykanizsai járás

2617. Zala vármegye Zalaszántó Keszthelyi járás

2618. Zala vármegye Zalaszentbalázs Nagykanizsai járás

2619. Zala vármegye Zalaszentgyörgy Zalaegerszegi járás

2620. Zala vármegye Zalaszentiván Zalaegerszegi járás

2621. Zala vármegye Zalaszentjakab Nagykanizsai járás

2622. Zala vármegye Zalaszentlászló Zalaszentgróti járás

2623. Zala vármegye Zalaszentlőrinc Zalaegerszegi járás

2624. Zala vármegye Zalaszentmárton Keszthelyi járás

2625. Zala vármegye Zalaszentmihály Zalaegerszegi járás

2626. Zala vármegye Zalaszombatfa Lenti járás

2627. Zala vármegye Zalatárnok Zalaegerszegi járás

2628. Zala vármegye Zalaújlak Nagykanizsai járás

2629. Zala vármegye Zalavár Keszthelyi járás

2630. Zala vármegye Zalavég Zalaszentgróti járás

2631. Zala vármegye Zebecke Lenti járás
“
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2616. Zala vármegye Zalaszabar Nagykanizsai járás

2617. Zala vármegye Zalaszántó Keszthelyi járás

2618. Zala vármegye Zalaszentbalázs Nagykanizsai járás

2619. Zala vármegye Zalaszentgyörgy Zalaegerszegi járás

2620. Zala vármegye Zalaszentiván Zalaegerszegi járás

2621. Zala vármegye Zalaszentjakab Nagykanizsai járás

2622. Zala vármegye Zalaszentlászló Zalaszentgróti járás

2623. Zala vármegye Zalaszentlőrinc Zalaegerszegi járás

2624. Zala vármegye Zalaszentmárton Keszthelyi járás

2625. Zala vármegye Zalaszentmihály Zalaegerszegi járás

2626. Zala vármegye Zalaszombatfa Lenti járás

2627. Zala vármegye Zalatárnok Zalaegerszegi járás

2628. Zala vármegye Zalaújlak Nagykanizsai járás

2629. Zala vármegye Zalavár Keszthelyi járás

2630. Zala vármegye Zalavég Zalaszentgróti járás

2631. Zala vármegye Zebecke Lenti járás
“

A Kormány 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a 30 év alatti anyák kedvezményéről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 30. életévét 
be nem töltött, gyermeket vállaló nő (a  továbbiakban: fiatal anya) a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 29.  §-a szerint meghatározott összevont adóalapját az  e  rendelet szerinti  
30 év alatti anyák kedvezményével csökkenti. A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok 
kedvezményét és a  családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. E  rendelet alkalmazásában fiatal 
anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére 
tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

 (2) A 30 év alatti anyák kedvezményére jogosult az a fiatal anya, aki
a) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel, 

vagy
b) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti magzatra tekintettel
családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

 (3) A  30 év alatti anyák kedvezménye a  fiatal anya által a  jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból 
származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó,
a) az Szja tv. 3. § 21. pontja szerint bérnek minősülő jövedelme,
b) az  a)  pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve 

a  munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó 
összegét,
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c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
ca) a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
cf ) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre 

irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme,
de adóévenként legfeljebb a  jogosultsági hónapok számának és a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó 
nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

 (4) Jogosultsági hónapként az  a  hónap vehető figyelembe, amelyben a  fiatal anya családi kedvezményre való 
jogosultsága a  (2)  bekezdés szerint fennáll, de legkorábban a  25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. 
A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya 
betölti a 30. életévét.

 (5) Amennyiben a  30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az  adóév egészében nem áll fenn, és 
a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem 
másként nem állapítható meg, azt az  ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a  jogosultsági hónapokkal 
arányos részeként kell figyelembe venni.

2. § (1) A  30 év alatti anyák kedvezményére jogosult fiatal anya az  adóelőleg-megállapítására kötelezett kifizető részére 
tett adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkozik a  kedvezmény érvényesítéséről. A  30 év alatti anyák kedvezményére 
jogosult fiatal anya elsőként a  25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan tehet e  kedvezmény 
érvényesítése érdekében adóelőleg-nyilatkozatot. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély 
nevét és adóazonosító jelét, a  nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét 
(elnevezését) és adószámát, a gyermek nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság 
tényére vonatkozó kijelentést. A  fiatal anya a  kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, 
ha a  visszavonás hiányában az  adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet a  10 ezer forintot 
meghaladná. Ha a  fiatal anya nem tesz visszavonó nyilatkozatot, és a  visszavonás hiányában keletkező befizetési 
különbözet az  adóévben a  10 ezer forintot meghaladja, a  befizetési különbözet után a  fiatal anya az  adóévre 
vonatkozó bevallásában külön feltüntetve 12 százalék különbözeti bírságot állapít meg, amelyet a  személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint fizet meg.

 (2) A  30 év alatti anyák kedvezményét érvényesítő fiatal anya a  családi kedvezményről abban az  esetben is tehet 
adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, 
ha a  30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt az  adóelőleg-alapja nullára csökken. A  családi 
kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető 
értékének az  Szja tv. 8.  §-a szerinti adó mértékével meghatározott összege a  társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti szabályok alkalmazásával 
családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

 (3) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban feltünteti 
a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

3. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban a  kifizető feltünteti 
a  természetes személy tekintetében a  30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítéséhez szükséges következő 
adatokat:
a) a jogosult születési idejét,
b) a természetes személy családi kedvezményre való jogosultságának az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja 

vagy b) pontja szerinti jogcímét,
c) a magzat kivételével a gyermek nevét, adóazonosító jelét, várandósság esetén ennek tényét,
d) a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként.
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c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
ca) a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
cf ) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre 

irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme,
de adóévenként legfeljebb a  jogosultsági hónapok számának és a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó 
nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

 (4) Jogosultsági hónapként az  a  hónap vehető figyelembe, amelyben a  fiatal anya családi kedvezményre való 
jogosultsága a  (2)  bekezdés szerint fennáll, de legkorábban a  25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. 
A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya 
betölti a 30. életévét.

 (5) Amennyiben a  30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az  adóév egészében nem áll fenn, és 
a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem 
másként nem állapítható meg, azt az  ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a  jogosultsági hónapokkal 
arányos részeként kell figyelembe venni.

2. § (1) A  30 év alatti anyák kedvezményére jogosult fiatal anya az  adóelőleg-megállapítására kötelezett kifizető részére 
tett adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkozik a  kedvezmény érvényesítéséről. A  30 év alatti anyák kedvezményére 
jogosult fiatal anya elsőként a  25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan tehet e  kedvezmény 
érvényesítése érdekében adóelőleg-nyilatkozatot. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély 
nevét és adóazonosító jelét, a  nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét 
(elnevezését) és adószámát, a gyermek nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság 
tényére vonatkozó kijelentést. A  fiatal anya a  kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, 
ha a  visszavonás hiányában az  adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet a  10 ezer forintot 
meghaladná. Ha a  fiatal anya nem tesz visszavonó nyilatkozatot, és a  visszavonás hiányában keletkező befizetési 
különbözet az  adóévben a  10 ezer forintot meghaladja, a  befizetési különbözet után a  fiatal anya az  adóévre 
vonatkozó bevallásában külön feltüntetve 12 százalék különbözeti bírságot állapít meg, amelyet a  személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint fizet meg.

 (2) A  30 év alatti anyák kedvezményét érvényesítő fiatal anya a  családi kedvezményről abban az  esetben is tehet 
adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, 
ha a  30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt az  adóelőleg-alapja nullára csökken. A  családi 
kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető 
értékének az  Szja tv. 8.  §-a szerinti adó mértékével meghatározott összege a  társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti szabályok alkalmazásával 
családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

 (3) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban feltünteti 
a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

3. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban a  kifizető feltünteti 
a  természetes személy tekintetében a  30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítéséhez szükséges következő 
adatokat:
a) a jogosult születési idejét,
b) a természetes személy családi kedvezményre való jogosultságának az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja 

vagy b) pontja szerinti jogcímét,
c) a magzat kivételével a gyermek nevét, adóazonosító jelét, várandósság esetén ennek tényét,
d) a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként.
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c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
ca) a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
cf ) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre 

irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme,
de adóévenként legfeljebb a  jogosultsági hónapok számának és a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó 
nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

 (4) Jogosultsági hónapként az  a  hónap vehető figyelembe, amelyben a  fiatal anya családi kedvezményre való 
jogosultsága a  (2)  bekezdés szerint fennáll, de legkorábban a  25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. 
A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya 
betölti a 30. életévét.

 (5) Amennyiben a  30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az  adóév egészében nem áll fenn, és 
a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem 
másként nem állapítható meg, azt az  ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a  jogosultsági hónapokkal 
arányos részeként kell figyelembe venni.

2. § (1) A  30 év alatti anyák kedvezményére jogosult fiatal anya az  adóelőleg-megállapítására kötelezett kifizető részére 
tett adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkozik a  kedvezmény érvényesítéséről. A  30 év alatti anyák kedvezményére 
jogosult fiatal anya elsőként a  25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan tehet e  kedvezmény 
érvényesítése érdekében adóelőleg-nyilatkozatot. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély 
nevét és adóazonosító jelét, a  nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét 
(elnevezését) és adószámát, a gyermek nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság 
tényére vonatkozó kijelentést. A  fiatal anya a  kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, 
ha a  visszavonás hiányában az  adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet a  10 ezer forintot 
meghaladná. Ha a  fiatal anya nem tesz visszavonó nyilatkozatot, és a  visszavonás hiányában keletkező befizetési 
különbözet az  adóévben a  10 ezer forintot meghaladja, a  befizetési különbözet után a  fiatal anya az  adóévre 
vonatkozó bevallásában külön feltüntetve 12 százalék különbözeti bírságot állapít meg, amelyet a  személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint fizet meg.

 (2) A  30 év alatti anyák kedvezményét érvényesítő fiatal anya a  családi kedvezményről abban az  esetben is tehet 
adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, 
ha a  30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt az  adóelőleg-alapja nullára csökken. A  családi 
kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető 
értékének az  Szja tv. 8.  §-a szerinti adó mértékével meghatározott összege a  társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti szabályok alkalmazásával 
családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

 (3) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban feltünteti 
a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

3. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban a  kifizető feltünteti 
a  természetes személy tekintetében a  30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítéséhez szükséges következő 
adatokat:
a) a jogosult születési idejét,
b) a természetes személy családi kedvezményre való jogosultságának az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja 

vagy b) pontja szerinti jogcímét,
c) a magzat kivételével a gyermek nevét, adóazonosító jelét, várandósság esetén ennek tényét,
d) a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként.
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cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
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másként nem állapítható meg, azt az  ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a  jogosultsági hónapokkal 
arányos részeként kell figyelembe venni.

2. § (1) A  30 év alatti anyák kedvezményére jogosult fiatal anya az  adóelőleg-megállapítására kötelezett kifizető részére 
tett adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkozik a  kedvezmény érvényesítéséről. A  30 év alatti anyák kedvezményére 
jogosult fiatal anya elsőként a  25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan tehet e  kedvezmény 
érvényesítése érdekében adóelőleg-nyilatkozatot. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély 
nevét és adóazonosító jelét, a  nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét 
(elnevezését) és adószámát, a gyermek nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság 
tényére vonatkozó kijelentést. A  fiatal anya a  kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, 
ha a  visszavonás hiányában az  adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet a  10 ezer forintot 
meghaladná. Ha a  fiatal anya nem tesz visszavonó nyilatkozatot, és a  visszavonás hiányában keletkező befizetési 
különbözet az  adóévben a  10 ezer forintot meghaladja, a  befizetési különbözet után a  fiatal anya az  adóévre 
vonatkozó bevallásában külön feltüntetve 12 százalék különbözeti bírságot állapít meg, amelyet a  személyi 
jövedelemadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint fizet meg.

 (2) A  30 év alatti anyák kedvezményét érvényesítő fiatal anya a  családi kedvezményről abban az  esetben is tehet 
adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, 
ha a  30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt az  adóelőleg-alapja nullára csökken. A  családi 
kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető 
értékének az  Szja tv. 8.  §-a szerinti adó mértékével meghatározott összege a  társadalombiztosítás ellátásaira 
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti szabályok alkalmazásával 
családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

 (3) Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban feltünteti 
a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

3. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban a  kifizető feltünteti 
a  természetes személy tekintetében a  30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítéséhez szükséges következő 
adatokat:
a) a jogosult születési idejét,
b) a természetes személy családi kedvezményre való jogosultságának az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja 

vagy b) pontja szerinti jogcímét,
c) a magzat kivételével a gyermek nevét, adóazonosító jelét, várandósság esetén ennek tényét,
d) a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként.
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4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az e rendelet szerinti kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe 
fogadott gyermekére tekintettel a  családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik 
meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 29/A.  § (2)  bekezdése szerinti családi 
kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a  családok támogatásáról szóló törvény szerint 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett 
eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.

 (2) Az  Szja tv. 29/B.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatban fel kell tüntetni, ha a  kedvezményezett eltartott 
az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott, 
valamint azt, hogy az adóév mely hónapjaiban minősült ilyen személynek.

 (3) Az Szja tv. 48. § (3) bekezdése szerinti, a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatban 
a magánszemély feltüntetheti, ha a kedvezményezett eltartott az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény 
szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott.

2. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban 
a kifizető feltünteti az Art. 50. § (2) bekezdés 6. pontjában foglalt adatokon túl azt, ha a kedvezményezett eltartott 
a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Az e rendelet szerinti kedvezményt a 2023. január 1-jétől megszerzett, az Szja tv. rendelkezései szerint az összevont 
adóalapba tartozó jövedelmek tekintetében lehet érvényesíteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az e rendelet szerinti kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe 
fogadott gyermekére tekintettel a  családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik 
meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 29/A.  § (2)  bekezdése szerinti családi 
kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a  családok támogatásáról szóló törvény szerint 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett 
eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.

 (2) Az  Szja tv. 29/B.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatban fel kell tüntetni, ha a  kedvezményezett eltartott 
az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott, 
valamint azt, hogy az adóév mely hónapjaiban minősült ilyen személynek.

 (3) Az Szja tv. 48. § (3) bekezdése szerinti, a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatban 
a magánszemély feltüntetheti, ha a kedvezményezett eltartott az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény 
szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott.

2. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban 
a kifizető feltünteti az Art. 50. § (2) bekezdés 6. pontjában foglalt adatokon túl azt, ha a kedvezményezett eltartott 
a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Az e rendelet szerinti kedvezményt a 2023. január 1-jétől megszerzett, az Szja tv. rendelkezései szerint az összevont 
adóalapba tartozó jövedelmek tekintetében lehet érvényesíteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Az e rendelet szerinti kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe 
fogadott gyermekére tekintettel a  családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik 
meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 29/A.  § (2)  bekezdése szerinti családi 
kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a  családok támogatásáról szóló törvény szerint 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett 
eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.

 (2) Az  Szja tv. 29/B.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozatban fel kell tüntetni, ha a  kedvezményezett eltartott 
az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott, 
valamint azt, hogy az adóév mely hónapjaiban minősült ilyen személynek.

 (3) Az Szja tv. 48. § (3) bekezdése szerinti, a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatban 
a magánszemély feltüntetheti, ha a kedvezményezett eltartott az (1) bekezdés szerinti növelt összegű kedvezmény 
szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartott.

2. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Art.) 50.  § (2)  bekezdése szerinti bevallásban 
a kifizető feltünteti az Art. 50. § (2) bekezdés 6. pontjában foglalt adatokon túl azt, ha a kedvezményezett eltartott 
a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Az e rendelet szerinti kedvezményt a 2023. január 1-jétől megszerzett, az Szja tv. rendelkezései szerint az összevont 
adóalapba tartozó jövedelmek tekintetében lehet érvényesíteni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és 
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. és 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 6. és 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 8. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 1–4. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-a alapján a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke előzetes véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bitkr.) a következő 18/G. §-sal egészül ki:
„18/G.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 16.  § (4)  bekezdés 
c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4) bekezdés c) pontját a 2022. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

2. §  A Bitkr. 16. § (4) bekezdés c) pontjában az „átlagos” szövegrész helyébe az „átlagos statisztikai állományi” szöveg lép.

2. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mnbkr.) 14.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az  MNB a  befektetett eszközök között elkülönítetten – bekerülési értéken – mutatja ki a  muzeális intézmény 
gyűjteményét. A gyűjteménybe tartozó kulturális javak után terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el.”

4. §  Az Mnbkr. 25. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 14.  § (1)  bekezdését 
először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(19) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 14.  § (1)  bekezdését 
a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”
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3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Hitkr.) 33.  §-a a  következő (26) és 
(27) bekezdéssel egészül ki:
„(26) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25.  § 40.  pontját, 
26. § (6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(27) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § 
(6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazni lehet.”

6. §  A Hitkr. 25.  § 40.  pontjában, 26.  § (6)  bekezdés c)  pontjában és 27/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „átlagos” 
szövegrész helyébe az „átlagos statisztikai állományi” szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 20/D. §-sal 
egészül ki:
„20/D.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § 21.  pontját és 
17/A. § (2) bekezdés c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § 21.  pontját és 17/A.  § (2)  bekezdés 
c) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

8. §  A Befkr. 17.  § 21.  pontjában és 17/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „átlagos” szövegrész helyébe az  „átlagos 
statisztikai állományi” szöveg lép.

5. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  Hatályát veszti a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
10/C. § (1) és (3) bekezdésében az „ , a 4., a 10., a 12. és a 13.” szövegrész.

6. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló  
296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Szt. 6. § (3) bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyházi jogi személy az intézményi részesedés 
kimutatása során az  Szt. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre 
vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az egyházi jogi személy az intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés 
elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az értékhelyesbítés kimutatása) során az Szt. 54. § (12) bekezdése szerinti 
értéket veszi figyelembe, az értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia az Szt. 59. § (2) bekezdésében 
foglaltakat.”
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3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Hitkr.) 33.  §-a a  következő (26) és 
(27) bekezdéssel egészül ki:
„(26) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25.  § 40.  pontját, 
26. § (6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(27) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 25. § 40. pontját, 26. § 
(6) bekezdés c) pontját és 27/A. § (4) bekezdés b) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazni lehet.”

6. §  A Hitkr. 25.  § 40.  pontjában, 26.  § (6)  bekezdés c)  pontjában és 27/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az „átlagos” 
szövegrész helyébe az „átlagos statisztikai állományi” szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 20/D. §-sal 
egészül ki:
„20/D.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § 21.  pontját és 
17/A. § (2) bekezdés c) pontját először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 17.  § 21.  pontját és 17/A.  § (2)  bekezdés 
c) pontját a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

8. §  A Befkr. 17.  § 21.  pontjában és 17/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „átlagos” szövegrész helyébe az  „átlagos 
statisztikai állományi” szöveg lép.

5. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

9. §  Hatályát veszti a  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
10/C. § (1) és (3) bekezdésében az „ , a 4., a 10., a 12. és a 13.” szövegrész.

6. Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló  
296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Szt. 6. § (3) bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyházi jogi személy az intézményi részesedés 
kimutatása során az  Szt. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre 
vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az egyházi jogi személy az intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés 
elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az értékhelyesbítés kimutatása) során az Szt. 54. § (12) bekezdése szerinti 
értéket veszi figyelembe, az értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia az Szt. 59. § (2) bekezdésében 
foglaltakat.”
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11. §  Az Ekr. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6.  § (5)  bekezdését 
először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6.  § (5)  bekezdését a  2022. évben induló 
üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) Az  Szt. 177.  § (87)  bekezdése alkalmazásakor az  egyházi jogi személy az  intézményi részesedés értékének 
meghatározása során az  Szt. 54.  § (12)  bekezdése szerinti érték helyett alkalmazhatja az  Szt. bekerülési értékre 
vonatkozó szabályai szerint meghatározott értéket is.”

7. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést nem kell készíteni.”

13. §  Az Eszkr. 1. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B.  § A  Tv. 6.  § (3)  bekezdése szerinti intézményt alapító, fenntartó egyéb szervezet az  intézményi részesedés 
kimutatása során a  Tv. egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedésre 
vonatkozó szabályai szerint jár el. Ha az  egyéb szervezet az  intézményi részesedés értékelése (az értékvesztés 
elszámolása, illetve visszaírása, továbbá az  értékhelyesbítés kimutatása) során a  Tv. 54.  § (12)  bekezdése szerinti 
értéket veszi figyelembe, az  értékhelyesbítés kimutatása során nem kell alkalmaznia a Tv. 59.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakat.”

14. §  Az Eszkr. a következő 62. §-sal egészül ki:
„62.  § (1) E  rendeletnek a  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdését, 8. § 
(3a) bekezdését és 8/B. §-át először a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (5) bekezdését, 8. § (3a) bekezdését és 
8/B. §-át a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A  Tv. 177.  § (87)  bekezdése alkalmazásakor az  egyéb szervezet az  intézményi részesedés értékének 
meghatározása során a  Tv. 54.  § (12)  bekezdése szerinti érték helyett alkalmazhatja a  Tv. bekerülési értékre 
vonatkozó szabályai szerint meghatározott értéket is.”

15. §  Az Eszkr. 3. § (5) bekezdésében a „szociális” szövegrész helyébe a „szociális, kulturális” szöveg lép.

8. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és 
továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről szóló 263/2018. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Anyr.) 8.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe 
a „bekezdése” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az Anyr.
1. 8. § (3) bekezdése,
2. 8.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „valamint a  továbbképző szervezet (1)  bekezdés c) vagy d)  pontja szerinti 

típusát,” szövegrész.
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9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–8. § és 10–15. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 604/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes állami vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés g) pontjában, 
a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

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

1. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 25.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tulajdonosi joggyakorló a Vtv. 33. § (2) és (3) bekezdése szerinti értékesítésre vonatkozó megbízási szerződés 
tervezetének megküldéséről a  központi költségvetési szerv ez  irányú kezdeményezésétől számított húsz napon 
belül gondoskodik.”

2. §  A Vhr. 47/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 47/N. § (2) bekezdése szerinti árverés esetén árverési biztosíték kikötésére nem kerül sor.”

3. §  A Vhr. 47/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47/N. § (1) Ingatlan, értékpapír, társasági részesedés árverése esetén az árverési tétel kikiáltási ára:
a) az első árverés során legalább az árverési tétel becsértéke,
b) a második árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 75%-a,
c) a harmadik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-a.
(2) Ha az árverésre kerülő ingatlan, értékpapír, társasági részesedés becsértéke nem haladja meg a tízmillió forintot, 
akkor – az (1) bekezdés szerinti árverési eljárások lefolytatását követően – az árverési tétel kikiáltási ára:
a) a negyedik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 25%-a,
b) az ötödik árverés során legalább az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 10%-a,
c) a hatodik árverés során egyezer forint.”

4. §  A Vhr. 47/O. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ingóság elektronikus árverése esetén az árverési tétel kikiáltási ára a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével
a) az első árverés során legalább az árverési tétel becsértéke,
b) a második árverés során az első árverés során alkalmazott kikiáltási ár 50%-a.”

5. §  A Vhr.
a) 2. § (2) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
b) 2/G.  §-ában az  „azzal, hogy a  47/N.  § és a  47/O.  § (1)  bekezdése szerinti árlejtés nem alkalmazható és” 

szövegrész helyébe az „azzal, hogy az” szöveg,
c) 9. § (13), (15) és (16) bekezdésében a „kilencven” szövegrészek helyébe a „negyvenöt” szöveg,
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A Kormány 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80.  §-ára, valamint a  Magyarország központi 
költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról szóló 504/2022. (XII. 8.) Korm. rendeletre 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 
2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.), valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.

2. § (1) A Kvtv. 1. §-ától eltérően az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi
a) kiadási főösszege 39 758 587,5 millió forint,
b) bevételi főösszege 36 358 352,7 millió forint,
c) hiánya 3 400 234,8 millió forint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai működési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszege 32 492 335,6 millió forint,
b) bevételi főösszege 32 492 335,6 millió forint,
c) egyenlege 0,0 millió forint.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a hazai felhalmozási költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszege 3 472 726,6 millió forint,
b) bevételi főösszege 1 621 525,5 millió forint,
c) hiánya 1 851 201,1 millió forint.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az európai uniós fejlesztési költségvetés 
2023. évi
a) kiadási főösszege 3 793 525,3 millió forint,
b) bevételi főösszege 2 244 491,6 millió forint,
c) hiánya 1 549 033,7 millió forint.

3. §  A Kvtv. 2. § (2) bekezdésétől eltérően, az államháztartásért felelős miniszter akkor készít előterjesztést a tervezettnél 
magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű éves adó- és adójellegű bevételi többletről, és ezzel 
egyidejűleg e többlettel azonos összegben – levonva abból a fizetendő nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét – 
akkor csökkenti a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény (a  továbbiakban:  Gst.) 1.  § 
c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023. évre vonatkozó kormányzati célértékét, ha az általa április 30-ig 
és október 31-ig készített előrejelzés alapján előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 1,5%.

4. §  Az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek 
szerinti részletezését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. melléklet tartalmazza.
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5. § (1) A  Kvtv. 3.  §-ától eltérően a  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 
2023. december 31-ére tervezett mértéke 70,2%.

 (2) Az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó napján várható 74,0%-hoz képest 
az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget 
tesz.

6. §  A Kvtv. 4. § (1) bekezdésétől eltérően – a Kvtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – Céltartalék szolgál 
a  Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az  Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben 
felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kifizetésekre.

7. §  A Kvtv. 4.  § (5)  bekezdésétől eltérően központi tartalékok szolgálnak az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági 
rezsivédelem címen, az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, 
az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 4. Egyházi 
és civil intézményfenntartók támogatása címen, az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Állami tulajdonú társaságok 
támogatása címen, és az  L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 6. Versenyszektor támogatása címen a  világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak mérséklése és a  rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások 
fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.

8. §  A Kvtv. 8.  § (3)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  XLV. Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások fejezet, 5. Beruházási tartalék cím helyett a  XLV. Állami Beruházások fejezet, 1. cím, 
5. Beruházási tartalék alcímre vonatkozik.

9. §  A Kvtv. 10. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2023. évben:
a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá
b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át
köteles befizetni a központi költségvetés részére.

10. §  A Kvtv. 10.  §-ától eltérően a  Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített állami 
pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a  2.  melléklet szerinti megosztásban a  Magyar 
Államkincstár „2023. évi befizetések” megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 2023. március 
16-ig. A fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni a Kormány részére 
arról, hogy e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.

11. §  A Kvtv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023. évben 31 070,0 millió forintot 
köteles befizetni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.

12. §  A Kvtv. 19. § (4) bekezdésétől eltérően a VII. Integritás Hatóság fejezet és a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének csökkentésére is az  Országgyűlés jogosult 
az  Áht. 30.  § (3)  bekezdése és 40.  § (4)  bekezdése szerinti esetek, valamint a  fejezetet irányító szervek vezetőinek 
a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével.

13. § (1) A Kvtv. 26. § (2) bekezdésében és (4)–(6) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a címrendi 
meghatározásokban a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet helyett a  XVII. Energiaügyi Minisztérium 
fejezetet kell érteni.

 (2) A  Kvtv. 26.  § (7)  bekezdésében foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  energiapolitikáért felelős 
miniszternek biztosított jogkör a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. A TIM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport helyett a  XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. 
alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoportra vonatkozik.

14. §  A Kvtv. 63.  §-ától eltérően 2023 januárjában a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 
62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 15%-os fogyasztói árnövekedést kell 
figyelembe venni.

15. §  A Kvtv. 71. §-ától eltérően 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.
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16. §  A Kvtv. 74. §-ától eltérően a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9600 forint/fő/hó.

17. §  A Kvtv. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 160. sorától eltérően a 4. Önkormányzati 
szolidaritási hozzájárulás támogatási jogcím előirányzata 237 240,3 millió forint.

18. § (1) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 8. sorától eltérően a 2.1.6. Önkormányzati 
elszámolások támogatási jogcím előirányzata 7 724,0 millió forint.

 (2) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 26. sorától eltérően a 3.1. Vis maior 
támogatás támogatási jogcím előirányzata 2 686,9 millió forint.

 (3) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 28. sorától eltérően a 3.3. Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

 (4) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 30. sorától eltérően a 3.5. Normafa Park 
beruházás támogatása támogatási jogcím előirányzata 820,0 millió forint.

 (5) A Kvtv. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 31. sorától eltérően a 3.6. Kisbér Város 
városközpontja megújításának támogatása támogatási jogcím előirányzata 0,0 millió forint.

19. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 6. pontjában foglaltaktól eltérően a 6.3. j) és l) alpontot és a 6.6. alpontot nem kell alkalmazni.
 (2) A  Kvtv. 3.  mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a  Kvtv. 3.  melléklet 22. és 25.  pont szerinti 

rendelkezéseket.

20. § (1) A Kvtv. 9. mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az 1. A nem állami szociális 
fenntartó részére központi költségvetésből biztosított támogatás támogatási jogcím előirányzata 229  203,8  millió 
forint.

 (2) A  Kvtv. 9.  mellékletében I. Előirányzatok és támogatások táblázatban foglaltaktól eltérően az  5. Biztos Kezdet 
Gyerekházak támogatási jogcím előirányzata 1676,5 millió forint.

21. §  A Kvtv. 10.  mellékletének 4.4.1 pontjától eltérően a  támogatás a  2021. december hónapot érintő közüzemi díjak 
helyett a 2022. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. január 31-ig történő kifizetésére használható fel.

22. §  A Kvtv. 4.  mellékletétől eltérően az  1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  3.  mellékletben 
meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

23. § (1) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv központi kezelésű előirányzat, fejezeti 
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alap irányító szerve, vagy kezelő 
szerve az elemi költségvetését a Kvtv. 1. mellékletétől eltérően az 1. mellékletnek (a továbbiakban: új 1. melléklet) 
megfelelően készíti el, és erről a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által működtetett Központi 
Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszerben elektronikus adatszolgáltató rendszerébe 2023. január 16. napjáig 
adatszolgáltatást teljesít.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti elemi költségvetés elkészítésére és adatszolgáltatására az Áht. 28/A. §-át és az Ávr. 31/A–33. §-át 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az új 1. mellékletnek és az új elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások 
és bevételek előirányzata szintjén – ha e rendelet a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok 
szintjén – kell megegyezni (eredeti előirányzat).

24. § (1) A 23. § (1) bekezdés szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv részére 
a Kincstár az előirányzat-felhasználási keretet 2023. január 2-án a 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetés 
alapján központi támogatási előlegként nyitja meg.

 (2) A 2022. évben jóváhagyott 2023. évi elemi költségvetéssel nem rendelkező, az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó központi költségvetési szerv részére a 2023. január havi előirányzat-felhasználási keretet az új 1. melléklet 
szerinti működési kiadások és működési bevételek összegének különbözete alapján központi támogatási előlegként 
nyitja meg a Kincstár.

 (3) Az  (1) bekezdés szerinti központi támogatási előleget a Kincstár legkésőbb a március havi időarányos előirányzat-
felhasználási keret megnyitásakor korrigálja.
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 (4) Az  Ávr. 172/A.  § (1)  bekezdése szerinti felhasználási terv adatszolgáltatást a  2023. január hónap vonatkozásában 
nem kell teljesíteni, és az  Ávr. 129.  §-ától eltérően a  felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának 
finanszírozása a Kincstár által közzétett módon történik.

25. § (1) Az új 1. melléklet alapján fejezetet váltó fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves költségvetési beszámolójában 
jóváhagyott maradványát – az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal – az új 1. melléklet szerinti címrendnek 
megfelelően kell átvezetni és előirányzatosítani.

 (2) A 2022. évi címrendben meglévő, de az új 1. mellékletben nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi éves 
költségvetési beszámolójában jóváhagyott maradványát – az Ávr. 150. § (3) és (4) bekezdése szerinti időponttal – 
a fejezeti kezelésű előirányzat irányító szerve szerinti fejezetbe kell átvezetni és előirányzatosítani.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti előirányzatosítást legkésőbb az  érintett fejezeti kezelésű előirányzat 2022.  évi  éves 
költségvetési beszámolójának a Kincstár által történő elfogadását követő 3. munkanapig kell végrehajtani. Az (1) és 
(2) bekezdés szerinti fejezeti kezelésű előirányzathoz tartozó 2023. január 1-jei nyitó pénzkészletnek az új 1. melléklet 
szerinti címrendnek megfelelő Kincstár általi átvezetésére a  fejezetet irányító szerv vezetője által teljesített 
adatszolgáltatása alapján kerül sor legkésőbb 2023. február 3-án.

26. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
550,0 4 638,31 Országgyűlés hivatali szervei 

Működési költségvetés1
30 014,5Személyi juttatások1
14 489,8Egyéb működési kiadások9

5,0 334,8Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
Működési költségvetés1

1 090,6Személyi juttatások1
510,9Egyéb működési kiadások9

Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

4 285,6Személyi juttatások1
561,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 
73,03 Áder János közcélú felajánlásai, adományai 

4 973,1555,051 325,21 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
2 769,0 180,21 Közbeszerzési Hatóság 

Működési költségvetés1
1 986,7Személyi juttatások1
1 075,8Egyéb működési kiadások9

180,22 769,03 062,55. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

1 014,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
268,62 Demokratikus Koalíció 
236,43 Jobbik Magyarországért Mozgalom 
185,14 Momentum Mozgalom 
183,35 Magyar Szocialista Párt 
183,16 Mi Hazánk Mozgalom 
160,57 Kereszténydemokrata Néppárt 
135,98 Párbeszéd Magyarországért Párt 
105,69 LMP - Magyarország Zöld Pártja 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
54,71 Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
21,62 Megoldás Mozgalom 

Pártalapítványok támogatása 9
1 593,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

334,32 Új Köztársaságért Alapítvány 
279,83 Jobbik Magyarországért Alapítvány 
193,14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 
190,15 Táncsics Mihály Alapítvány 
189,76 Mi Hazánk Alapítvány 
151,67 Barankovics István Alapítvány 
110,18 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

1. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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I

Felhalmo-
zási bevétel

58,79 Ökopolisz Alapítvány 
92,510 Savköpő Menyét Alapítvány 
36,611 MEMO Alapítvány 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11
109 748,51 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
1 089,8Személyi juttatások1

534,7Egyéb működési kiadások9

1 624,521. cím összesen:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
15 534,0 2 437,61 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Működési költségvetés1
7 145,0Személyi juttatások1
5 951,4Egyéb működési kiadások9

2 437,615 534,013 096,423. cím összesen:

Nemzeti Választási Iroda 24
50,01 Nemzeti Választási Iroda 

Működési költségvetés1
842,5Személyi juttatások1
552,8Egyéb működési kiadások9

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
707,61 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

3 755,0 300,02 A választási rendszerek működtetése 
7 000,03 Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása előkészítése 

350,012 857,924. cím összesen:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
21,01 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

Működési költségvetés1
848,4Személyi juttatások1
454,7Egyéb működési kiadások9

21,01 303,125. cím összesen:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 26
5 603,6 27,61 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Működési költségvetés1
6 644,6Személyi juttatások1
4 744,4Egyéb működési kiadások9

27,65 603,611 389,026. cím összesen:

Országos Atomenergia Hivatal 27
2 654,9 122,21 Országos Atomenergia Hivatal 

Működési költségvetés1
3 349,5Személyi juttatások1
3 329,2Egyéb működési kiadások9

122,22 654,96 678,727. cím összesen:
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Hazai működési költségvetés 216 865,0 27 116,5 -189 748,5

Hazai felhalmozási költségvetés 8 111,7 0,0 -8 111,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 224 976,7 27 116,5 -197 860,2



210 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
II
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

588,9Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 711,8Személyi juttatások1
1 325,7Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

659,61 Állami kitüntetések 
73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 
449,31 Államfői Protokoll kiadásai 

26,34 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 5 245,7 0,0 -5 245,7

Hazai felhalmozási költségvetés 588,9 0,0 -588,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 5 834,6 0,0 -5 834,6



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 211

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
III
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

88,7Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

2 076,6Személyi juttatások1
941,5Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 018,1 0,0 -3 018,1

Hazai felhalmozási költségvetés 88,7 0,0 -88,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 3 106,8 0,0 -3 106,8
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IV
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

101,5Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

1 895,5Személyi juttatások1
959,2Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 2 854,7 0,0 -2 854,7

Hazai felhalmozási költségvetés 101,5 0,0 -101,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 2 956,2 0,0 -2 956,2
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

17,0 574,0Állami Számvevőszék 1 3,0

Működési költségvetés1
10 103,2Személyi juttatások1

2 609,8Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 12 713,0 17,0 -12 696,0

Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 13 287,0 20,0 -13 267,0
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VI
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VI. BÍRÓSÁGOK

3 066,1 5 887,4Bíróságok 1
Működési költségvetés1

98 796,1Személyi juttatások1
40 157,9Egyéb működési kiadások9

108,0 88,0Kúria 2
Működési költségvetés1

5 395,7Személyi juttatások1
1 057,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

7 333,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 
1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 

100,04 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel 
célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 147 068,9 3 174,1 -143 894,8

Hazai felhalmozási költségvetés 13 308,4 0,0 -13 308,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 160 377,3 3 174,1 -157 203,2
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VII
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VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG

13 154,1Integritás Hatóság 1
Működési költségvetés1

1 220,0Személyi juttatások1
2 770,4Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 990,4 0,0 -3 990,4

Hazai felhalmozási költségvetés 13 154,1 0,0 -13 154,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VII. INTEGRITÁS HATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

VII. fejezet összesen 17 144,5 0,0 -17 144,5
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VIII. ÜGYÉSZSÉG

37,0 2 799,6Ügyészségek 1 65,0

Működési költségvetés1
47 926,6Személyi juttatások1
10 862,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 58 818,8 37,0 -58 781,8

Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 61 618,4 102,0 -61 516,4
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

280 655,41 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 
239 832,62 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
215 926,23 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
101 521,14 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
22 680,85 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2
36 592,11 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 

támogatása 
39 760,62 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak működési célú támogatása 
27 431,93 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 

támogatása 
4 196,9A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3

237 240,3Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 4

Hazai működési költségvetés 964 400,7 237 240,3 -727 160,4

Hazai felhalmozási költségvetés 4 196,9 0,0 -4 196,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 968 597,6 237 240,3 -731 357,3
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

108,8 2 518,5Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

5 967,0Személyi juttatások1
5 272,6Egyéb működési kiadások9

6,4Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2
Működési költségvetés1

507,2Személyi juttatások1
165,5Egyéb működési kiadások9

64,7Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

3

Működési költségvetés1
5 075,7Személyi juttatások1
1 712,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 102,42 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 
3 469,05 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján 

teljesítendő fizetési kötelezettségek 

Hazai működési költségvetés 23 272,3 108,8 -23 163,5

Hazai felhalmozási költségvetés 2 589,6 0,0 -2 589,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 25 861,9 108,8 -25 753,1
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 740,9 2 644,4Miniszterelnökség igazgatása 1 238,5

Működési költségvetés1
26 007,9Személyi juttatások1
17 800,4Egyéb működési kiadások9

31,7Nemzetstratégiai Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

798,4Személyi juttatások1
426,4Egyéb működési kiadások9

180,0 229,5Nemzeti Örökség Intézete 7
Működési költségvetés1

806,3Személyi juttatások1
1 150,9Egyéb működési kiadások9

41 869,0 4 989,5Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 1,0

Működési költségvetés1
205 440,8Személyi juttatások1

65 835,7Egyéb működési kiadások9
3 160,0 238,8Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14

Működési költségvetés1
11 571,7Személyi juttatások1
10 489,3Egyéb működési kiadások9

22,8Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18
Működési költségvetés1

402,2Személyi juttatások1
196,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30
1 Célelőirányzatok 

226,2 66,415 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 

20 302,316 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

1 138,1 65,021 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1 207,6 2 242,422 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 
1 000,026 Kerékpáros fejlesztések 

11 050,729 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
27 183,51 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és 

karitatív feladatok támogatása 
22 250,02 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 

kiegészítése 
27 150,03 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

1 746,8 30 270,24 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
3 149,4 2 450,01 Nemzetiségi szakmai támogatások 
3 771,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

45,4 1 051,84 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások 
8 000,0 34 000,02 Magyar Falu Program 

505,6 15 808,044 Területfejlesztési feladatok 
58,2 161,045 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 

2 850,047 A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes 
kommunikációjának támogatása 

15 798,9 1 197,357 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

4 723,760 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
egyéb feladatok 
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189,561 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő 
geodéziai feladatok 

14 054,4 55 853,175 Kulturális értékmegőrző beruházások 
21 000,078 Modern Városok Program 

560,02 Fejezeti általános tartalék 
4 778,8 200,03 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok  

támogatása 
10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Központi kezelésű előirányzatok 32
2 169,44 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

300,01 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai 

Hazai működési költségvetés 515 146,5 47 972,7 -467 173,8

Hazai felhalmozási költségvetés 172 499,1 239,5 -172 259,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 687 645,6 48 212,2 -639 433,4
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

124,0 5,2Agrárminisztérium igazgatása 1 6,0

Működési költségvetés1
6 409,5Személyi juttatások1
3 087,6Egyéb működési kiadások9

10 437,6 1 082,3Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2
Működési költségvetés1

6 198,3Személyi juttatások1
8 199,7Egyéb működési kiadások9

3 616,9 241,2Ménesgazdaságok 4 33,3

Működési költségvetés1
724,0Személyi juttatások1

3 542,1Egyéb működési kiadások9
4 904,5 252,7Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 5,5

Működési költségvetés1
20 883,3Személyi juttatások1

6 646,3Egyéb működési kiadások9
155,0 0,5Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7

Működési költségvetés1
588,6Személyi juttatások1
236,0Egyéb működési kiadások9

185,3 204,0Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 10
Működési költségvetés1

796,5Személyi juttatások1
648,2Egyéb működési kiadások9

6 335,0 497,6Nemzeti park igazgatóságok 14 17,0

Működési költségvetés1
7 396,5Személyi juttatások1
5 448,0Egyéb működési kiadások9

36,0 145,1Nemzeti Földügyi Központ 17
Működési költségvetés1

2 722,1Személyi juttatások1
1 488,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 877,5 198,71 Természetvédelmi feladatok 

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 
1 435,71 Földügyi feladatok 

489,42 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 
1 587,7 113,13 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 

3 Mezőgazdasági feladatok 
74 530,51 Nemzeti agrártámogatások 

4 953,4 430,12 Mezőgazdasági szakmai feladatok 
5 331,14 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 
8 383,05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 
9 800,06 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás 

6 400,032 800,07 Nemzeti agrárkár-enyhítés 
49,08 Peres ügyek 

130,49 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
13 000,02 Uniós programok kiegészítő támogatása 

8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

4 960,01 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 
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4 000,09 Földügyi kompenzációs feladatok 

Hazai működési költségvetés 220 382,6 32 194,3 -188 188,3

Hazai felhalmozási költségvetés 8 130,5 61,8 -8 068,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 -13 000,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 241 513,1 32 256,1 -209 257,0



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 223

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XIII

Felhalmo-
zási bevétel

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
124,01 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
6 014,3Személyi juttatások1
1 433,4Egyéb működési kiadások9

2 672,9 11 094,42 Egyéb HM szervezetek 610,4

Működési költségvetés1
12 412,2Személyi juttatások1
34 111,2Egyéb működési kiadások9

5 485,3 26 066,0Magyar Honvédség 2 1 550,0

Működési költségvetés1
206 592,0Személyi juttatások1
123 839,4Egyéb működési kiadások9

200,0 228,0Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 54,0

Működési költségvetés1
19 920,2Személyi juttatások1
25 821,7Egyéb működési kiadások9

49 171,6 985,7MH Egészségügyi Központ 6
Működési költségvetés1

50 163,9Személyi juttatások1
22 533,8Egyéb működési kiadások9

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7
Működési költségvetés1

881,2Személyi juttatások1
119,6Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok 

100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai 

794,13 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 
3 739,25 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
1 854,01 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

17 000,039 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

8 818,940 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
1,4 2 554,941 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 

1 000,043 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

48 Védelmi felkészítés előirányzatai 
497,01 Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai 

1 600,02 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai 

49 Védelmi ipari feladatok 
11 000,01 Védelmi ipari kapacitások támogatása 

41 053,057 529,8550 247,51 -  8. cím összesen: 2 214,4

Központi kezelésű előirányzatok 9
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos  kiadások 
39 750,01 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai 

5 000,02 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz 
kapcsolódó kiadások 

44 750,09. cím összesen:

Sport intézmények 20
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2 649,2 58,62 Országos Sportegészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
2 079,3Személyi juttatások1

795,0Egyéb működési kiadások9
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok 21

57 406,9 1 057,51 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 
9 737,02 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 

10 055,83 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények 
elismerése 

905,3 25,54 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 
1 775,05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos 

támogatások 
22 382,3 11 261,26 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 

feladatok támogatása 
13 598,27 Kiemelt sportegyesületek támogatása 
13 437,28 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 

pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények 
támogatása 

552,09 Fogyatékosok sportjának támogatása 

12 402,82 649,2132 724,020 -  21. cím összesen:

Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok 22
1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

4 529,02 Bérleti és egyéb hasznosítási díj 

3 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 3,0

2 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

1 752,31 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 
8 098,22 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése 

215,33 Múzeumi tevékenység kiadásai 
85,04 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 

7 017,42 A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség működésének 
támogatása 

3 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú 
bevételek és kiadások 

1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos sport célú 
kiadások 

1 800,01 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sport célú 
társaságok forrásjuttatásai 

1 752,34 529,017 215,922. cím összesen: 3,0

Hazai működési költségvetés 700 187,4 64 708,0 -635 479,4

Hazai felhalmozási költségvetés 99 958,1 2 217,4 -97 740,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 800 145,5 66 925,4 -733 220,1



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 225

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XIV

Felhalmo-
zási bevétel

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

12 954,8 28,4Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

14 890,6Személyi juttatások1
19 142,6Egyéb működési kiadások9

96,4Nemzeti Védelmi Szolgálat 2
Működési költségvetés1

6 829,3Személyi juttatások1
1 844,4Egyéb működési kiadások9

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 3
22 602,0 1 206,71 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 

Működési költségvetés1
111 489,0Személyi juttatások1

44 467,1Egyéb működési kiadások9
52,6 10,02 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
767,2Személyi juttatások1
267,6Egyéb működési kiadások9

150,0 2 628,4Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

17 841,5Személyi juttatások1
4 957,9Egyéb működési kiadások9

5 215,6 314,7Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

66 426,7Személyi juttatások1
29 379,1Egyéb működési kiadások9

800,0 215,7Oktatási Hivatal 6
Működési költségvetés1

7 382,3Személyi juttatások1
3 963,4Egyéb működési kiadások9

6 134,4 4 007,4Rendőrség 7
Működési költségvetés1

296 360,9Személyi juttatások1
82 412,8Egyéb működési kiadások9

3 821,2 170,3Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 8
Működési költségvetés1

3 020,7Személyi juttatások1
1 454,5Egyéb működési kiadások9

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 9
2 139,1 2 723,31 Országos Kórházi Főigazgatóság 

Működési költségvetés1
24 685,5Személyi juttatások1

6 823,6Egyéb működési kiadások9
1 117 621,6 7 552,82 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 14,0

Működési költségvetés1
742 502,3Személyi juttatások1
374 344,8Egyéb működési kiadások9

65 218,5 250,0Országos Mentőszolgálat 10
Működési költségvetés1

50 286,1Személyi juttatások1
16 238,1Egyéb működési kiadások9

2 421,4 862,2Nemzeti Népegészségügyi Központ 11
Működési költségvetés1

6 394,6Személyi juttatások1
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13 627,1Egyéb működési kiadások9
3 183,2 3 978,5BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12

Működési költségvetés1
73 354,3Személyi juttatások1
18 565,6Egyéb működési kiadások9

454,4 175,8Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 13
Működési költségvetés1

7 287,5Személyi juttatások1
3 771,4Egyéb működési kiadások9

21 455,6 550,0Országos Vérellátó Szolgálat 14
Működési költségvetés1

11 973,5Személyi juttatások1
10 818,9Egyéb működési kiadások9

8 046,6 9 777,8Klebelsberg Központ 15
Működési költségvetés1

540 547,5Személyi juttatások1
144 455,1Egyéb működési kiadások9

80,0 80,0Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 513,2Személyi juttatások1
1 393,6Egyéb működési kiadások9

3 280,7 913,1Vízügyi Igazgatóságok 17
Működési költségvetés1

23 228,4Személyi juttatások1
14 460,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok 

2 127,53 A légimentéssel összefüggő kiadások 
1 200,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 

203,263 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 250,03 Országos Polgárőr Szövetség 

997,0 225,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
1 703,71 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
2 812,22 Tanoda program 
2 641,85 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
1 676,58 Biztos Kezdet Gyerekházak 

679,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 
3 178,810 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

15 754,411 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány 
lakhatásával kapcsolatos kiadások 

825,719 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

1 000,021 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
500,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 

31 Köznevelési feladatok támogatása 
363 829,81 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

16 789,62 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 
9 310,2 5,03 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 
1 138,64 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 

13 204,26 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 
80,87 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 
51,48 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 
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32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok 

229 203,81 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
4 803,02 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

sajátos finanszírozása 
24 186,73 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények 

részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és 
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

8 295,0 793,64 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok 
támogatása 

1 190,05 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
3 874,66 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 
2 120,87 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 

szervezeteinek támogatása 

33 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
7 828,2 10 019,61 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

5 510,27 623,5 336,32 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 
10 000,03 Egészséges Budapest Program 

970,04 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 
326,45 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 

támogatása 
57 215,034 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

támogatása 
1 400,035 Peres ügyek 
2 742,336 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 733,63 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

200,0523,0 677,04 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 

1 378,5 6 454,55 Belügyi Alapok 2014-2020 
3 684,1 11 403,96 Belügyi Alapok 2021-2027 

250,07 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 1,0

Hazai működési költségvetés 3 593 637,2 1 281 141,9 -2 312 495,3

Hazai felhalmozási költségvetés 57 171,0 15,0 -57 156,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 24 121,0 200,0 -23 921,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 3 674 929,2 1 281 356,9 -2 393 572,3
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

630,8 74,2Pénzügyminisztérium igazgatása 1 25,0

Működési költségvetés1
6 417,6Személyi juttatások1
2 855,4Egyéb működési kiadások9

7 617,1 8 566,2Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 200,1

Működési költségvetés1
142 227,1Személyi juttatások1

54 100,0Egyéb működési kiadások9
6 929,5 4 538,8Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 120,0

Működési költségvetés1
6 749,7Személyi juttatások1

51 453,3Egyéb működési kiadások9
20 921,3 7 771,8Magyar Államkincstár 8 50,0

Működési költségvetés1
44 049,0Személyi juttatások1
21 501,0Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
3 550,11 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

954,52 Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési 
program 

10 000,03 Nagyvállalati beruházási támogatások 
3 779,34 Egyes korábban kihelyezett támogatások visszatérülése 3 779,3

888,9 1,06 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 
300,07 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 

Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 
389,58 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési 

kiadások 
2 167,1 2 100,010 Adó digitalizációs projektekhez kapcsolódó feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 26
2 Központi tartalékok 

200 000,02 Beruházási Alap 
514 544,13 Céltartalékok 

7 700,04 Járványügyi kiadások 
255 000,07 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 
309 527,01 Családi pótlék 

6 099,42 Anyasági támogatás 
55 732,63 Gyermekgondozást segítő ellátás 
10 288,54 Gyermeknevelési támogatás 

4 613,35 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 
18 602,06 Életkezdési támogatás 

2 905,27 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 
812,08 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

125 464,82 Korhatár alatti ellátások 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
75 868,21 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 

120 236,32 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
16 938,91 Közgyógyellátás 

7 739,22 Egyéb térítések 
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Hazai működési költségvetés 1 869 674,7 36 098,7 -1 833 576,0

Hazai felhalmozási költségvetés 236 831,3 4 174,4 -232 656,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 2 106 506,0 40 273,1 -2 066 232,9
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XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

17,4Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

11 538,0Személyi juttatások1
1 731,5Egyéb működési kiadások9

45,0 1 532,9Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2
Működési költségvetés1

963,2Személyi juttatások1
832,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 10
0,4 8 892,11 Fővárosi fejlesztések 

863,4 535,72 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 
35,1 114,93 Határon túli műemlék-felújítási program 

188,24 Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
3 680,0131 515,9 352,85 Közlekedési ágazati programok 

6 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok 
393,2 183 826,91 Vasúti fejlesztések 

0,8 1 531,32 Országos közúthálózat felújítása 
3 370,07 Építésgazdasági feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 11
1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos  kiadások 
6 845,0 1 800,01 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai 

2 Az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
210,01 Koncessziós díjak 

2 Nemzeti tervvagyonnal  kapcsolatos bevételek és kiadások 
1,01 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

150,02 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

3 Rendelkezésre állási díjak 
182 000,01 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 
165 661,22 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 

4 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 
174 000,01 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
277 000,02 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
133 000,03 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
19 200,04 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

Hazai működési költségvetés 1 108 951,6 4 085,0 -1 104 866,6

Hazai felhalmozási költségvetés 198 792,2 0,0 -198 792,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVI. fejezet összesen 1 307 743,8 4 085,0 -1 303 658,8
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XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

30 552,7 226,4Energiaügyi Minisztérium igazgatása 1 41,0

Működési költségvetés1
17 301,9Személyi juttatások1
32 444,5Egyéb működési kiadások9

1 051,7 147,0Országos Meteorológiai Szolgálat 15 1,0

Működési költségvetés1
1 487,6Személyi juttatások1

966,9Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 
3 158,3 98,01 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 

35 499,3 12 379,23 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 
30 788,2 50 211,84 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 
7 465,2 15,51 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

19 625,437 Autó-motorsport támogatása 
2 806,538 Környezetvédelmi feladatok 

554,8 118 279,539 Térségi fejlesztési feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 21
3 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
550,01 Koncessziós díjak 

2 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek 

160 000,0

3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó 
bevételek 

1 000,0

2 Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
25 000,02 Az NHKV Zrt. támogatása 

1 356,44 Egyéb társaságok forrásjuttatásai 

4 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

25,01 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 
1,02 Egyéb bevételek 

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

3 000,01 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő 
beruházások megtérítése 

60 000,02 A regionális víziközmű társaságok támogatása 
130,05 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása 

Hazai működési költségvetés 238 585,0 32 180,4 -206 404,6

Hazai felhalmozási költségvetés 184 357,4 161 042,0 -23 315,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 422 942,4 193 222,4 -229 720,0
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

188,6 471,9Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 16,0

Működési költségvetés1
12 503,5Személyi juttatások1

4 316,6Egyéb működési kiadások9
8 537,6 8 520,6Külképviseletek igazgatása 2 110,0

Működési költségvetés1
65 996,3Személyi juttatások1
28 587,4Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7
1 Célelőirányzatok 

5 172,0 126 828,01 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
9 818,52 Kötött segélyhitelezés 

15 520,1 4 151,03 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 
2 153,46 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 

szervezetek és szakmai programok támogatása 

16 Protokoll kiadások 
404,21 Kormányfői Protokoll kiadásai 

2 850,72 Államfői Protokoll kiadásai 
240,03 Egyéb kormányzati protokoll kiadások 

1 550,025 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 
42 000,033 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 

7 971,4 55,12 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 
18 604,83 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

5,05 Peres ügyek 
375,6 41,48 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

9 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok 
2 880,01 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 

340,02 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak 
ellátása 

1 000,010 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 8
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
150 000,01 Paks II. Zrt. tőkeemelése 

3 000,02 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai 

20,0 8 980,03 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 

4 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

4 584,01 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség  NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

3 088,02 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

Hazai működési költségvetés 224 377,5 13 310,2 -211 067,3

Hazai felhalmozási költségvetés 294 068,0 126,0 -293 942,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 9 000,0 0,0 -9 000,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 527 445,5 13 436,2 -514 009,3
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 426,3 2 553,21 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

5 026,42 Fejezeti általános tartalék 
2 335,8 664,24 Közvetlen uniós programok támogatása 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 
135 200,01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 135 200,0

2 608,62 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 2 608,6

216,53 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 216,5

10 000,04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök 10 000,0

13 574,65 Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök 13 574,6

47 000,06 Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök 47 000,0

Központi kezelésű előirányzatok 3
1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 

6 505,363 571,6 180 735,11 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 18 494,7

20 391,4 15 182,32 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
6 505,38 433,5 74 609,93 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 18 494,7

6 505,3 260 281,94 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 18 494,7

1 301,145 133,7 323 458,05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 3 698,9

58 876,6 87 682,16 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
30 764,1 3 032,67 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 

1 161,78 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 
5 488,62 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 5 488,7

1 076,6 4 890,43        Európai Területi Együttműködés (2021-2027) 
3 600,0 400,04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 
8 000,05        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 

340,7 19 220,66        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 
793,9 44 787,17        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 

8 Vidékfejlesztési és halászati programok 
285 602,1 334 397,91 Vidékfejlesztési Program 

1 875,9 1 124,12 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
938,0 562,03 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 

59 884,2 70 115,84 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 

9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 
51 841,3 147 385,21 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 
73 547,42 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 

197 492,3 15 440,03 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 
50 678,3 448 340,94 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 
12 040,3 86 288,56 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 

109 952,4 10 838,47 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 
23 277,4 2 294,58 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 

503 722,3 1 621,310 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 
356,0309,6 10,411 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) 9,0

1 359,6 40,412 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) 

Hazai működési költségvetés 11 788,5 0,0 -11 788,5

Hazai felhalmozási költségvetés 211 817,1 208 599,7 -3 217,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 747 404,3 91 342,3 -3 656 062,0

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 3 971 009,9 299 942,0 -3 671 067,9
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XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

616,0 87,8Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 1
Működési költségvetés1

9 569,8Személyi juttatások1
2 067,2Egyéb működési kiadások9

57,0Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 2
Működési költségvetés1

480,0Személyi juttatások1
448,4Egyéb működési kiadások9

4 234,4 93,0Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 5,8

Működési költségvetés1
2 042,6Személyi juttatások1
2 104,6Egyéb működési kiadások9

378,8 120,0Egyéb kulturális intézmények 4
Működési költségvetés1

2 081,9Személyi juttatások1
1 431,2Egyéb működési kiadások9

311,0 76,9Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 5
Működési költségvetés1

1 702,5Személyi juttatások1
1 008,1Egyéb működési kiadások9

2 511,9 219,4Szakképzési Centrumok 6
Működési költségvetés1

132 918,1Személyi juttatások1
41 458,5Egyéb működési kiadások9

26 995,2 3 410,3Egyetemek, főiskolák 7 401,8

Működési költségvetés1
48 606,0Személyi juttatások1
37 686,2Egyéb működési kiadások9

Egyéb történetkutató intézetek 8
15,42 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

Működési költségvetés1
383,3Személyi juttatások1
372,2Egyéb működési kiadások9

377,0 126,1Petőfi Irodalmi Múzeum 9
Működési költségvetés1

2 198,0Személyi juttatások1
1 385,9Egyéb működési kiadások9

13 157,3 523,1Közgyűjtemények 11 5,5

Működési költségvetés1
18 211,1Személyi juttatások1
23 700,4Egyéb működési kiadások9

5 013,4 746,6Művészeti intézmények 12
Működési költségvetés1

13 479,3Személyi juttatások1
11 525,9Egyéb működési kiadások9

25,6Magyarságkutató Intézet 15
Működési költségvetés1

690,4Személyi juttatások1
290,0Egyéb működési kiadások9

1 279,1 40,0Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 40,5

Működési költségvetés1
1 341,4Személyi juttatások1

860,1Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 235

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XX

Felhalmo-
zási bevétel

464,01 Kulturális intézetek szakmai kerete 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 
80,02 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 

9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 
4 110,0 190,01 Nemzeti Tehetség Program 

10 407,02 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 
408,83 Waclaw Felczak Alap 

7 360,7 78,14 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 
80,05 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

1 980,06 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 
1 135,07 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 

hozzájárulás 
614,2 1 385,88 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 

22,7 977,39 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami 
fenntartók részére 

240,010 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

500,7 4,011 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint 
feladatok támogatása 

380,0 20,012 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek 
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok  
támogatása 

366,0 10,010 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
309,03 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 

3 722,4 146,05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 
2 500,06 Csoóri Sándor Alap 

12 954,2 4 804,27 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 
1 000,08 Makovecz Imre Alap 

12 Felsőoktatási feladatok 
401 701,11 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

9 550,02 Felsőoktatás speciális feladatai 
7 017,73 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 

programok támogatása 
20 600,04 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 

13 Művészeti tevékenységek 
60 745,5 590,11 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 

1 673,69 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 
1 950,011 Fesztiválok megrendezésének támogatása 
3 350,0 150,015 Lázár Ervin Program 

12 298,914 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti 
ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

12 000,015 Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások 
1 812,016 Szakképzési feladatellátás támogatása 

19 035,728 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
600,051 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

240,01 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 
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Hazai működési költségvetés 958 252,3 54 889,5 -903 362,8

Hazai felhalmozási költségvetés 14 881,3 453,6 -14 427,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 973 133,6 55 343,1 -917 790,5
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

614,2 445,4Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

13 006,9Személyi juttatások1
2 780,9Egyéb működési kiadások9

600,0 23,6Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

888,5Személyi juttatások1
715,2Egyéb működési kiadások9

4,9Nemzeti Koncessziós Iroda 3
Működési költségvetés1

139,9Személyi juttatások1
809,5Egyéb működési kiadások9

27,4 1 936,6Alkotmányvédelmi Hivatal 4 20,0

Működési költségvetés1
19 754,7Személyi juttatások1

8 093,8Egyéb működési kiadások9
280,0 28 287,8Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 5 23,0

Működési költségvetés1
33 030,1Személyi juttatások1
16 255,0Egyéb működési kiadások9

253,3Nemzeti Információs Központ 6
Működési költségvetés1

4 453,5Személyi juttatások1
2 754,0Egyéb működési kiadások9

180,0 4 380,3Információs Hivatal 7 46,2

Működési költségvetés1
13 851,5Személyi juttatások1

9 260,8Egyéb működési kiadások9
870,6 8,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 8

Működési költségvetés1
1 731,8Személyi juttatások1

12 375,1Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Célelőirányzatok 
350,01 Kormányfői protokoll 

39 470,02 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

37 350,8 30 591,411 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
800,012 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 
151,721 Nemzetközi tagdíjak 

11 000,024 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 
15 229,1 2 200,027 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 

támogatása 
114 609,528 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 

60 552,833 A kiemelt nemzetközi sportesemények és egyéb kiemelt állami 
rendezvények lebonyolítása 

15 426,134 Kormányzati szakpolitikák 
2 447,435 Infokommunikációs ágazati feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával 

kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

16 000,01 Osztalékbevétel 
5 000,02 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
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68 131,518 572,2442 288,61 -  21. cím összesen: 89,2

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 23
0,8 2,01 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2,4

Működési költségvetés1
971,1Személyi juttatások1
222,8Egyéb működési kiadások9

2,00,81 193,923. cím összesen: 2,4

Hazai működési költségvetés 443 482,5 18 573,0 -424 909,5

Hazai felhalmozási költségvetés 68 133,5 91,6 -68 041,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 511 616,0 18 664,6 -492 951,4



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 239

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XXIII

Felhalmo-
zási bevétel

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

396,1 4,9Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2
Működési költségvetés1

334,2Személyi juttatások1
268,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 10
1 Gazdaságfejlesztési feladatok 

105 223,81 Gazdaságfejlesztési programok 
9,3 8 560,42 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 

megvalósítása 
10 000,03 Járműipari innovációs és fejlesztési  feladatok 

14 538,62 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 
62,23 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

2 782,64 Egyéb ágazati feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 11
6 132,01 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 

megtérítése 
100 000,02 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

2 000,03 Peres ügyek 
868,54 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő 

kiadások 

Hazai működési költségvetés 232 219,5 396,1 -231 823,4

Hazai felhalmozási költségvetés 18 565,3 0,0 -18 565,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XXIII. fejezet összesen 250 784,8 396,1 -250 388,7
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

60,0 95,0Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

1 817,1Személyi juttatások1
1 346,7Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
11,2188,71 OECD ROK 

45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 3 398,3 71,2 -3 327,1

Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 3 493,3 71,2 -3 422,1
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

787,8 451,2Központi Statisztikai Hivatal 1 27,9

Működési költségvetés1
13 420,6Személyi juttatások1

3 679,2Egyéb működési kiadások9
5,0 2,0KSH Könyvtár 4

Működési költségvetés1
217,3Személyi juttatások1

82,7Egyéb működési kiadások9
8,0KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5

Működési költségvetés1
108,6Személyi juttatások1

44,6Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 6

1 118,51 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 18 671,5 800,8 -17 870,7

Hazai felhalmozási költségvetés 453,2 27,9 -425,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 19 124,7 828,7 -18 296,0
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XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ 
FŐIGAZGATÓSÁG

1 387,1Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1
Működési költségvetés1

2 630,0Személyi juttatások1
1 302,1Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 932,1 1 387,1 -2 545,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXII. EURÓPAI TÁMOGATÁSOKAT AUDITÁLÓ FŐIGAZGATÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXII. fejezet összesen 3 932,1 1 387,1 -2 545,0
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

127,2 79,9MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 15,0

Működési költségvetés1
7 913,4Személyi juttatások1
1 346,1Egyéb működési kiadások9

7 015,5 18,0MTA Könyvtár és Információs Központ 2
Működési költségvetés1

873,7Személyi juttatások1
8 025,8Egyéb működési kiadások9

MTA egyéb intézmények 5
1 803,1 26,01 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1,2

Működési költségvetés1
733,0Személyi juttatások1

1 804,1Egyéb működési kiadások9
381,9 2,02 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
547,7Személyi juttatások1
376,4Egyéb működési kiadások9

64,13 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

Működési költségvetés1
225,7Személyi juttatások1
113,7Egyéb működési kiadások9

2,04 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
21,3Személyi juttatások1
11,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
420,32 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok 

támogatása 
3 837,9 168,03 Szakmai feladatok támogatása 
3 543,1 398,26 Lendület Program 

Hazai működési költségvetés 29 874,3 9 393,8 -20 480,5

Hazai felhalmozási költségvetés 692,1 16,2 -675,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 30 566,4 9 410,0 -21 156,4
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
174,71 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
5 008,8Személyi juttatások1
4 726,8Egyéb működési kiadások9

52,3Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

374,8Személyi juttatások1
288,4Egyéb működési kiadások9

23,0MMA Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

173,0Személyi juttatások1
86,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
105,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

1 835,5 16,02 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális 
feladatainak támogatása 

14,93 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
200,07 Pályázati alapok 

30,014 MMA műemlékvédelmi beruházásai 
105,720 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 12 919,8 0,0 -12 919,8

Hazai felhalmozási költségvetés 296,0 0,0 -296,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 13 215,8 0,0 -13 215,8
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 524,3 77,8NKFI Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 337,8Személyi juttatások1
1 468,4Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
13 976,21 Nemzetközi tagdíjak 

Hazai működési költségvetés 17 782,4 2 524,3 -15 258,1

Hazai felhalmozási költségvetés 77,8 0,0 -77,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 17 860,2 2 524,3 -15 335,9
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

30,0ELKH Titkársága 1
Működési költségvetés1

1 057,6Személyi juttatások1
799,8Egyéb működési kiadások9

17 819,5 3 958,4ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 2 535,4

Működési költségvetés1
32 961,1Személyi juttatások1
18 927,9Egyéb működési kiadások9

76,7 48,2ELKH Támogatott kutatóhelyek 3
Működési költségvetés1

3 598,6Személyi juttatások1
620,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
5 000,02 Kiválósági és szakmai feladatok támogatása 

Hazai működési költségvetés 62 965,1 17 896,2 -45 068,9

Hazai felhalmozási költségvetés 4 036,6 535,4 -3 501,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXVI. fejezet összesen 67 001,7 18 431,6 -48 570,1
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1
1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

35 695,41 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 
5 844,12 Egyéb devizahitelek kamata 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 
239 506,41 Nemzetközi devizakötvények 

2 767,021 670,12 Belföldi devizakötvények 
8 834,4741,93 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

78 447,11 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
121 067,51 430 455,61 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
118 035,1450 604,12 Lakossági kötvények 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
175 412,11 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

55 963,02 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 
1 879,64 346,44 Repóügyletek kamatelszámolásai 

171 933,25 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
38 220,01 Jutalékok és egyéb költségek 

2 500,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 
1 749,63 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 2 541 155,8 424 516,8 -2 116 639,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 2 541 155,8 424 516,8 -2 116 639,0
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
1 004 900,01 Társasági adó 

78 800,05 Cégautóadó 
46 900,08 Játékadó 

9 Ökoadó 
5 400,02 Környezetterhelési díj 

25 000,010 Egyéb befizetések 
157 900,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

81 200,014 Kisadózók tételes adója 
183 600,015 Kisvállalati adó 

53 400,016 Közműadó 
205 200,019 Kiskereskedelmi adó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
7 065 704,11 Általános forgalmi adó 920 279,6

1 464 900,02 Jövedéki adó 
16 700,03 Regisztrációs adó 

332 400,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 
36 600,07 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
4 060 500,01 Személyi jövedelemadó 

273 700,04 Lakossági illetékek 
20,07 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 

100 491,78 Gépjárműadó 

Egyéb költségvetési bevételek 4
219 453,31 Vegyes bevételek 

2 Központosított bevételek 
54 500,01 Bírságbevételek 
60 000,02 Környezetvédelmi termékdíjak 
24 900,03 Egyéb központosított bevételek 

310 400,04 Megtett úttal arányos útdíj 
16 000,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 

100 200,06 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
312 094,01 Központi költségvetési szervek 

30 000,02 Létszámcsökkentésből fakadó megtakarítás befizetése 
14 100,04 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 

Uniós programok bevételei 6
284 461,41 Kohéziós Operatív Programok 663 743,3

280 771,910 Vidékfejlesztési Program (VP) 41 954,5

675,011 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2 025,0

392,112 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 19 214,8

7 531,413 Egyéb programok 5 219,6

8 700,015 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 1 300,0

125,016 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Plusz 375,0

468,017 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-től 22 933,9

1 529,018 Egyéb programok 2021-2027 6 116,0

92 490,119 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 232 949,9

143 992,020 Kohéziós Operatív Programok 2021-2027 335 981,4

Egyéb uniós bevételek 7
41 100,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

178 157,2Babaváró támogatások 24
14 726,4Diákhitel konstrukciók támogatása 25
35 650,0 347 275,0Lakástámogatások 29



1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 249

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XLII

Felhalmo-
zási bevétel

105 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
2 000,04 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 

200,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 
11 700,011 Egyéb vegyes kiadások 
13 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

35,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
2 200,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
1 900,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
3 000,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
28 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
6 000,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
12,09 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 
88,010 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési 

kötelezettség 
1 000,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 

eredő fizetési kötelezettség 
1 573,4Pénzbeli kárpótlás 34

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

652 559,05 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 
418 000,06 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

1 000,07 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 
567 866,24 Járulék címen átadott pénzeszköz 
688 852,39 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

3 031,41 IBRD alaptőkeemelés 
3 799,02 IFC tőkeemelés 

41,74 Bruegel tagdíj 
2 539,77 IDA alaptőke-hozzájárulás 

1 235,49 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb  
kiadások 

662 159,8Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
690,0Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 38

38 000,0Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

40

1,5Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

52 934,8 9 100,42 Bethlen Gábor Alap támogatása 
80 800,03 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

1 198 275,2Rezsivédelmi Alap központi támogatása 43
264 600,0Honvédelmi Alap központi támogatása 44

Hazai működési költségvetés 5 032 057,9 16 376 063,1 11 344 005,2

Hazai felhalmozási költségvetés 365 745,5 920 279,6 554 534,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 2 152 949,3 2 152 949,3

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 5 397 803,4 19 449 292,0 14 051 488,6
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 7 500,0

3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 300,0

1 700,04 Bérleti díjak 
2 500,06 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 
10,02 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 

1 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

3 500,0

1 000,02 Vegyes bevételek 
300,04 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
3 000,01 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 

13 500,07 Ingatlanok fenntartása és őrzése 
18 000,08 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 

bérleti díjak 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
2 200,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 
19 118,92 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 

7 900,03 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
6 000,01 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 

környezetvédelmi feladatok finanszírozása 
1 300,03 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 

terhelő egyéb kiadások 
1 000,07 ÁFA elszámolás 
3 500,08 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
5 500,0 200,09 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

300,010 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 

A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

2

1 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
7 870,01 Koncessziós díjak 

5,03 Egyéb bevételek 

2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
384 686,61 A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 
445,05 Egyéb kiadások 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

3

1 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
1 900,01 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

5,02 Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek 
2 500,03 Állami örökléssel kapcsolatos bevételek 

300,04 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 

2 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
500,01 Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások 

1,02 Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások 
2 500,03 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 

400,04 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 
1 950,05 MVH Zrt. működésének támogatása 
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A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek 6
326,51 Távközlési koncessziókból származó díj 

2 000,0Fejezeti tartalék 7

Hazai működési költségvetés 86 114,9 18 416,5 -67 698,4

Hazai felhalmozási költségvetés 387 886,6 12 300,0 -375 586,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 474 001,5 30 716,5 -443 285,0
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 300 000,0

3 400,02 Haszonbérleti díj 
90,03 Vagyonkezelői díj 

120,04 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
5 000,01 Termőföld vásárlás 

7 200,02 Életjáradék termőföldért 
750,03 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
1 350,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 

30,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 
2 200,06 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

700,07 Értéknövelő beruházások megtérítése 
1 000,05 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 12 530,0 3 610,0 -8 920,0

Hazai felhalmozási költségvetés 5 700,0 300 000,0 294 300,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 18 230,0 303 610,0 285 380,0
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XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK

Magasépítési beruházások 1
202 309,61 Egyedi magasépítési beruházások 

15 183,32 Programszerű magasépítési beruházások 
4 063,14 A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 

10 000,05 Beruházási tartalék 

Közlekedési beruházások 2
1 Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok 

41 487,11 Állami vasútfejlesztési beruházások 
306 994,02 Állami közútfejlesztési beruházások 

Hazai működési költségvetés 4 063,1 0,0 -4 063,1

Hazai felhalmozási költségvetés 575 974,0 0,0 -575 974,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLV. ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLV. fejezet összesen 580 037,1 0,0 -580 037,1
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L. REZSIVÉDELMI ALAP

1 458 200,0Lakossági rezsivédelem 1
399 614,5Központi költségvetési szervek kompenzációja 2
144 658,9Önkormányzatok kompenzációja 3
150 301,8Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása 4
178 200,0Állami tulajdonú társaságok támogatása 5
279 000,0Versenyszektor támogatása 6

716 100,0Energia ágazat befizetései 7
334 000,0Bányajáradék 8

35 200,0Légitársaságok hozzájárulása 9
96 400,0Távközlési adó 10

122 500,0Gyógyszergyártói adó 11
107 500,0Energia ágazat osztalék befizetése 12

1 198 275,2Rezsivédelmi Alap központi támogatása 13

Hazai működési költségvetés 2 609 975,2 2 609 975,2 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

L. REZSIVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

L. fejezet összesen 2 609 975,2 2 609 975,2 0,0
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LI. HONVÉDELMI ALAP

77 603,1 138 517,4Légierő képességek fejlesztése 1
163 855,5 234 729,5Szárazföldi képességek fejlesztése 2

67 166,0 53 567,4Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése 3
49 333,1 57 228,0Egyéb fejlesztési és működési kiadások 4

Központi kezelésű előirányzatok 10
358 000,01 Pénzügyi szervezetek befizetései 
219 400,03 Biztosítási adó 
264 600,06 Honvédelmi Alap központi támogatása 

Hazai működési költségvetés 357 957,7 842 000,0 484 042,3

Hazai felhalmozási költségvetés 484 042,3 0,0 -484 042,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LI. HONVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LI. fejezet összesen 842 000,0 842 000,0 0,0
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

44 339,0 2 961,0Kutatási Alaprész 1
44 269,7 4 586,8Innovációs Alaprész 2
14 100,0Befizetés a központi költségvetésbe 3

2 514,3Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
12 727,2 720,8Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 9

141 900,0Innovációs járulék 19
824,0Egyéb bevételek 20 176,0

Hazai működési költségvetés 117 950,2 142 724,0 24 773,8

Hazai felhalmozási költségvetés 8 268,6 176,0 -8 092,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 126 218,8 142 900,0 16 681,2
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LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

5 400,0 3 600,0Foglalkoztatási támogatások 1
43 144,0 2 000,0Szakképzési támogatások 2

115 700,0Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 3
2 500,0Bérgarancia kifizetések 4

800,0Működtetési célú kifizetések 5
114 944,0 2 856,0Start-munkaprogram 6

84 980,0 20,0EU-s elő- és társfinanszírozás 7
59 500,0Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 8 500,0

1 499,0Egyéb bevétel 9 1 501,0

400,0Bérgarancia támogatás törlesztése 11
361 100,0Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 

megillető része 
12

200,0Válsághelyzeti támogatás 16

Hazai működési költségvetés 367 668,0 422 499,0 54 831,0

Hazai felhalmozási költségvetés 8 476,0 2 001,0 -6 475,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXIII. fejezet összesen 376 144,0 424 500,0 48 356,0



258 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
LXV

Felhalmo-
zási bevétel

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
52 934,83 Eseti támogatás 9 100,4

36 490,2 8 950,4Nemzetpolitikai célú támogatások 4
2 383,8Működtetési célú kifizetések 5
1 850,0 150,0Rákóczi Szövetség támogatása 6
2 000,0Tematikus programok támogatása 7

246,6Magyarság Háza program támogatása 8
9 964,2Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 52 934,8 52 934,8 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 9 100,4 9 100,4 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 62 035,2 62 035,2 0,0
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 844,9Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

1 000,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
6 000,0Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

52,9Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
7 366,8RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 

üzemeltetési kiadásai 
5

1 231,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

83,5Alapkezelőnek működési célra 7
31,7Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása 9

31 070,0Nukleáris létesítmények befizetései 15
7,1Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16

80 800,0Költségvetési támogatás 18

Hazai működési költségvetés 8 713,6 111 877,1 103 163,5

Hazai felhalmozási költségvetés 10 897,8 0,0 -10 897,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 19 611,4 111 877,1 92 265,7
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

7 712,1Alapból nyújtott támogatások 1
1 104,7 40,5Működési kiadások 2

245,0Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 
kiadásainak támogatása 

4

300,0Egyéb bevételek 6
11 600,0Játékadó NKA-t megillető része 7

2 600,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 9 061,8 14 500,0 5 438,2

Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 9 102,3 14 500,0 5 397,7
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 968 400,01 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 
2 456 900,02 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és 

nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
900,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

42 200,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
6 300,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
652 559,07 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 
418 000,08 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

1 000,09 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
8 300,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2
1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
4 178 700,01 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

440 800,02 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
48 900,01 Árvaellátás 

457 800,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
600,02 Egyszeri segély 

1 000,05 Nyugdíjprémium céltartalék 
418 000,06 Tizenharmadik havi nyugdíj 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
6 700,02 Postaköltség 
2 070,03 Egyéb kiadások 

14,03,0Vagyongazdálkodás 3

Hazai működési költségvetés 5 554 573,0 5 554 573,0 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 5 554 573,0 5 554 573,0 0,0
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
779 700,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 671 000,02 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

93 000,03 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
3 700,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
567 866,26 Járulék címen átvett pénzeszköz 
694 252,310 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi 

feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
12 749,87 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése 

és egyéb térítési díj bevétel 

8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
41 446,31 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
76 991,82 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

1,03 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések 

1,04 Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz 
forgalmazással kapcsolatos bevételek 

8 657,39 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
230,010 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

83 300,012 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
154 303,91 Csecsemőgondozási díj 
225 218,12 Táppénz 

450,03 Egyszeri segély 
11 535,04 Kártérítési és baleseti járadék 

343 113,55 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
374 579,16 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

7 Gyógyító-megelőző ellátás 
257 701,11 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

27 283,32 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
87 563,23 Fogászati ellátás 

6 480,84 Otthoni szakápolás 
9 796,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 

27 771,16 Művesekezelés 
754 142,37 Célelőirányzatok 

45 560,58 Mentés 
24 266,19 Laboratóriumi ellátás 

928 123,510 Összevont szakellátás 
7 281,112 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 

129 659,814 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 
3 997,68 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,09 Anyatej-ellátás 

10 Gyógyszertámogatás 
353 570,71 Gyógyszertámogatás kiadásai 
118 438,12 Gyógyszertámogatási céltartalék 

11 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
61 385,72 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés 

támogatása 
23 092,03 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 

5 218,212 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

20 166,91 Sürgősségi ellátás 
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100,02 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 
3 019,23 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett 

egészségügyi szolgáltatások 
4 000,014 Természetbeni ellátások céltartaléka 

15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
4 623,61 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 
3 853,62 Postaköltség 

631,23 Egyéb kiadások 
8 800,05 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 

13,712,8Vagyongazdálkodás 3
Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5

419,8 226,01 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
4 645,1Személyi juttatások1
2 519,2Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 4 033 103,2 4 033 329,2 226,0

Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 -226,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 4 033 329,2 4 033 329,2 0,0

Hazai működési költségvetés 32 492 335,6 32 492 335,6 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 3 472 726,6 1 621 525,5 -1 851 201,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 793 525,3 2 244 491,6 -1 549 033,7

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 39 758 587,5 36 358 352,7 -3 400 234,8
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2. melléklet a …/2022. (XII. ..) Korm. rendelethez

millió forintban

Fejezet megnevezése
Befizetési kötelezettség 

összege
Igazságügyi Minisztérium 713,2
Miniszterelnökség 32 218,1
Agrárminisztérium 11 474,8
Honvédelmi Minisztérium 3 597,5
Belügyminisztérium 23 813,2
Pénzügyminisztérium 11 603,6
Építési és Közlekedési Minisztérium 15 128,7
Energiaügyi Minisztérium 20 743,9
Külgazdasági és Külügyminisztérium 25 858,1
Kulturális és Innovációs Minisztérium 34 201,5
Miniszterelnöki Kabinetiroda 34 472,9
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 21,0
Gazdaságfejlesztési Minisztérium 14 190,2
Központi Statisztikai Hivatal 462,7
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1 503,8
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap 12 671,5
Bethlen Gábor Alap 6 227,9
Nemzeti Kulturális Alap 913,8
Egészségbiztosítási Alap (központi hivatali szerv) 183,7
Összesen 250 000,0

2. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a …/2022. (…..) Korm. rendelethez

A B C D
1 1.
2
3 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek (20. cím, 5. alcím)
4
5 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. jogcím)
6
7 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
8
9 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport)

10
11 Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
12
13 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok (25. cím, 1. alcím)
14 Céltartalékok (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
15 Járványügyi kiadások (26. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
16 Családi támogatások (26. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport)
17 Korhatár alatti ellátások (26. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport)
18 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (26. cím, 5. alcím, 3. jogcímcsoport)
19 Közgyógyellátás (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
20
21 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 5. alcím)
22
23 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása (20. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
24 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás (20. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
25 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása (20. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
26 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 9. alcím, 10. jogcímcsoport)
27
28 Peres ügyek (11. cím, 3. alcím)
29 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások (11. cím, 4. alcím)
30
31 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
32 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
33 Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
34 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
35
36 Babaváró támogatások (24. cím)
37 Diákhitel konstrukciók támogatása (25. cím)
38 Lakástámogatások (29. cím)
39 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
40 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
41 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
42 Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
43 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
44 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
45 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
46 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
47 Pénzbeli kárpótlás (34. cím)
48 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása (35. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
49 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása (35. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
50 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
51 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
52 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (38. cím)
53 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (40. cím)
54 Követeléskezelés költségei (41. cím)
55 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
56
57 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. 

jogcím)
58 ÁFA elszámolás (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 7. jogcím)
59
60 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
61 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
62 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások (3. cím)
63 Bérgarancia kifizetések (4. cím)
64 EU-s elő- és társfinanszírozás (7. cím)

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól

A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

3. melléklet a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A B C D
65
66 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
67 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
68 Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
69 Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
70 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
71 Vagyongazdálkodás (3. cím)
72
73 Csecsemőgondozási díj (2. cím, 1. alcím)
74 Táppénz (2. cím, 2. alcím)
75 Kártérítési és baleseti járadék (2. cím, 4. alcím)
76 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (2. cím, 5. alcím)
77 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 6. alcím)
78 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 8. alcím)
79 Anyatej-ellátás (2. cím, 9. alcím)
80 Utazási költségtérítés (2. cím, 12. alcím)
81 Sürgősségi ellátás (2. cím, 13. alcím, 1. jogcímcsoport)
82 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 13. alcím, 3. 

jogcímcsoport)
83 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 15. alcím, 1. jogcímcsoport)
84 Postaköltség (2. cím, 15. alcím, 2. jogcímcsoport)
85 Egyéb kiadások (2. cím, 15. alcím, 3. jogcímcsoport)
86 Vagyongazdálkodás (3. cím)
87 2.
88
89 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
90
91 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
92
93 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
94
95 Peres ügyek (20. cím, 8. alcím)
96
97 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (8. cím, 2. alcím, 1. 

jogcímcsoport)
98 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (8. cím, 2. alcím, 43. jogcímcsoport)
99
100 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
101 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
102 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
103 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 31. alcím, 1. jogcímcsoport)
104 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)
105 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 32. alcím, 1. jogcímcsoport)
106 Peres ügyek (20. cím, 35. alcím)
107
108 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj (11. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
109 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak (11. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
110
111 Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
112 Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
113
114 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása (20. cím, 

14. alcím)
115
116 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (11. cím, 2. alcím)
117
118 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 8. jogcím)
119
120 Lakossági rezsivédelem (1. cím)
121 Központi költségvetési szervek kompenzációja (2. cím)
122 Önkormányzatok kompenzációja (3. cím)
123 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása (4. cím)
124 Állami tulajdonú társaságok támogatása (5. cím)
125
126 Start-munkaprogram (6. cím)
127 Válsághelyzeti támogatás (16. cím)

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

VI. BÍRÓSÁGOK  fejezetben

VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXIII. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

L. REZSIVÉDELMI ALAP  fejezetben

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
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A B C D
128 3.

129
130 Uniós programok kiegészítő támogatása (21. cím, 2. alcím)
131
132 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (21. cím, 4. alcím)
133 Belügyi Alapok 2014-2020 (21. cím, 5. alcím)
134 Belügyi Alapok 2021-2027 (21. cím, 6. alcím)
135
136 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) (8. cím, 3. alcím)
137
138 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
139 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
140 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) (3. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
141 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) (3. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
142 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) (3. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
143 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) (3. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
144 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) (3. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
145 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) (3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
146 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 2. alcím)
147        Európai Területi Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 3. alcím)
148 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 (3. cím, 4. alcím)
149        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. (3. cím, 5. alcím)
150        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 (3. cím, 6. alcím)
151        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 (3. cím, 7. alcím)
152 Vidékfejlesztési Program (3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport)
153 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport)
154 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport)
155 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései (3. cím, 8. alcím, 4. jogcímcsoport)
156 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 1. jogcímcsoport)
157 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 2. jogcímcsoport)
158 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 3. jogcímcsoport)
159 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 4. jogcímcsoport)
160 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
161 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
162 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
163 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) (3. cím, 10. alcím)
164 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 11. alcím)
165 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 12. alcím)
166 4.

167
168 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése (21. cím, 7. alcím)
169 5.

170
171 Egyéb térítések (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
172 6.

173
174 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása (2. cím, 1. alcím)

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ha az átcsoportosítási szabályokban 
foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért felelős miniszter engedélye, 
e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:

A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter 
engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:

A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás 
alapján a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

A 3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen nyújtott 
támogatásokkal összefüggésben az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
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A Kormány 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával 
összefüggő módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az „EUTAF” szövegrész helyébe az „Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF)” szöveg lép:

2. § (1) Hatályát veszti az  INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja,
b) 52. § (8) bekezdése, és
c) 55. § (6) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 52. § (1) bekezdésében a „ , valamint az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
b) 52. § (2) bekezdésében a „meg kell felelniük az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott formai 

és tartalmi követelményeknek, és” szövegrész.

2. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és 
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli 
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az  EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és 
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
b) 58. § (1) bekezdésében a „ , valamint az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

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

4. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1. melléklet 39. pontja és
b) 3. melléklet 35. pontja.

268 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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A Kormány 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság jogállásának változásával 
összefüggő módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az „EUTAF” szövegrész helyébe az „Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF)” szöveg lép:

2. § (1) Hatályát veszti az  INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja,
b) 52. § (8) bekezdése, és
c) 55. § (6) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 52. § (1) bekezdésében a „ , valamint az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
b) 52. § (2) bekezdésében a „meg kell felelniük az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott formai 

és tartalmi követelményeknek, és” szövegrész.

2. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és 
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli 
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az  EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és 
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 17. pontjában az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
b) 58. § (1) bekezdésében a „ , valamint az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

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

4. §  Hatályát veszti a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1. melléklet 39. pontja és
b) 3. melléklet 35. pontja.
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4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) „Az EUTAF által végzett ellenőrzés” alcím címe, és
b) 80–82. §-a.

 (2) Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 79. § (2) bekezdésében az „az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
(a továbbiakban: EUTAF) és” szövegrész.

5. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint 
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi 
alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai 
felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Hatályát veszti a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint 
az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok 
egyes, a  területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának 
intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 3. § (2) bekezdés c) pontja,
c) 3. § (4) bekezdés b) pontja,
d) 3. § (6) bekezdés d) pontja, és
e) 3. § (7) bekezdés d) pontja.

6. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló  
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti a  Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.)  
Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 13a. pontjában az „az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,” szövegrész, és
b) 76. § (2) bekezdésében az „államháztartásért felelős miniszternek és az” szövegrész.

7. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezése

8. §  Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet.

8. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Hatályát veszti a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)  
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontja.

 (2) Hatályát veszti a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)  
Korm. rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében az „az ellenőrzési hatósági és” szövegrész, és
b) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.
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9. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 15. § (2) bekezdés d) és h) pontja, és
b) 16/A. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „az audit hatósági, valamint” szövegrész,
b) 16. § nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
c) 186. § (1) bekezdésében az „– az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével –” szövegrész.

10. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló  
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti a  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdése és
b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

11. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon 
átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló  
238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 2. § c) pontja,
b) 3. § c) pontja,
c) 4. § b) pontja,
d) 5. § a) pontja,
e) 6. § c) pontja,
f ) 7. § a) pontja, és
g) 8. § a) pontja.

12. A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló  
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora.

13. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló  
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 7. alcíme.
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9. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 15. § (2) bekezdés d) és h) pontja, és
b) 16/A. §-a.

 (2) Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában az „az audit hatósági, valamint” szövegrész,
b) 16. § nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész, és
c) 186. § (1) bekezdésében az „– az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével –” szövegrész.

10. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló  
135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti a  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdése és
b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

11. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon 
átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló  
238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 2. § c) pontja,
b) 3. § c) pontja,
c) 4. § b) pontja,
d) 5. § a) pontja,
e) 6. § c) pontja,
f ) 7. § a) pontja, és
g) 8. § a) pontja.

12. A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében 
megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  európai területi együttműködés célkitűzés 
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló  
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sora.

13. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló  
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 7. alcíme.
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14. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 68.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében  
az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

15. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az államháztartásért felelős miniszter biztosítja az igazoló hatósági feladatok ellátását.”

17. § (1) Hatályát veszti a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 24.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében  
az „és az államháztartásért felelős miniszter” szövegrész.

16. A 2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális 
együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

18. §  Hatályát veszti a  2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális 
együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 1.  mellékletében 
foglalt táblázat 4. és 5. sora

17. Az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar 
vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti az  Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a  magyar 
vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 
733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

18. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. §  Hatályát veszti a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
J) pontjában foglalt táblázat 2. sora.

19. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  audit hatóság feladatait az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a  kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében az  Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló 
2022. évi XLIV. törvény kijelölése alapján az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.”
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22. §  Hatályát veszti a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
a) 6. alcíme, és
b) 13. § (2) bekezdése.

20. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2., a 3., a 47., az 56., a 111., a 153., a 213., a 225., a 226., a 250., a 256., a 270., a 275., a 281., a 285., a 288., a 302., a 313., a 315. és 
a 317. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. alcím és a  7. alcím tekintetében a  tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében az  életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az  egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi 
XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24.  § (4)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. és a  221. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a  természetbeni 
egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a  229. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. és a  84. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
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22. §  Hatályát veszti a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet
a) 6. alcíme, és
b) 13. § (2) bekezdése.

20. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A Kormány 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2., a 3., a 47., az 56., a 111., a 153., a 213., a 225., a 226., a 250., a 256., a 270., a 275., a 281., a 285., a 288., a 302., a 313., a 315. és 
a 317. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. alcím és a  7. alcím tekintetében a  tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az  állam által az  állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében az  életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az  egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi 
XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24.  § (4)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. és a  221. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a  természetbeni 
egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a  229. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. és a  84. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
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A Kormány 622/2022. (XII. 29.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 14.  § (2)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
[A hallgatói hitel törlesztőrészletének alapja – a  (3)  bekezdésben szabályozott esetet kivéve – a  tárgyévet megelőző 
második évben:]
„d) a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény  
2022. augusztus 31-én hatályos 10. § (3) bekezdése szerinti jövedelem, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 
2022. évi XIII. törvény 9. § (3) bekezdése szerinti jövedelem.”

2. §  A Korm. r. 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés szerinti hallgatói hitel kamatát az  állam a  központi költségvetés terhére, általános 
kamattámogatás formájában átvállalja az  e  § szerinti hitelfelvevőtől a  kötött felhasználású hitelre vonatkozó 
szabályok szerint.”

3. §  A Korm. r. a Záró rendelkezések alcímet megelőzően a következő 21. alcímmel egészül ki:
„21. A szabad felhasználású hallgatói hitel általános kamattámogatása
29/B. § (1) Az állam – az 5. § (4) bekezdésétől eltérően – általános kamattámogatást biztosít a szabad felhasználású 
hallgatói hitelt igénybe vevők részére 2023. január 1-től 2023. június 30-ig. A  hitelfelvevő által fizetendő ügyleti 
kamat mértéke ebben a  kamatperiódusban 4,99 százalék. A  szabad felhasználású hallgatói hitel 6.  §-ban 
meghatározott rendelkezések szerint megállapított kamata és a hitelfelvevő által fizetendő, 4,99 százalékos kamat 
különbözetét az állam a központi költségvetés terhére átvállalja.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott általános kamattámogatás elszámolására a  29.  §-ban meghatározott 
rendelkezéseket kell alkalmazni.”

4. §  A Korm. r.
a) 18/D.  § (5)  bekezdésében a  „valamint a  családpolitikáért felelős miniszternek” szövegrész helyébe  

az  „a családpolitikáért felelős miniszternek, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért  
felelős miniszternek” szöveg,

b) 23/E.  §-ában, 25.  § (5)  bekezdésében és 29.  § (6)  bekezdésében az „államháztartásért felelős miniszternek” 
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a  pénz-, tőke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felelős miniszternek” szöveg

lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. 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 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelete
egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  § (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2015. (XII. 21.) 
MNB rendelet] 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az élet- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termékek díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai 
tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalék és betegségbiztosítási díjtartalék, továbbá a  balesetbiztosítási 
járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke:]
„a) a forintban fennálló kötelezettségek esetében
aa) a rendszeres díjas termékek esetében tartamtól függetlenül évi 4%,
ab) az 5 éves vagy annál rövidebb tartamú egyszeri díjas termékek esetében 7%,
ac) az 5 évesnél hosszabb tartamú egyszeri díjas szerződések esetében 4%;
b) az euróban fennálló kötelezettségek esetében évi 1,5%;”

 (2) Az 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet  
(a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésekor már megkötött, az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
biztosítási szerződések esetében – ha a  szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik – a  járadék 
díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalékának és 
egészségbiztosítási díjtartalékának számításánál legfeljebb az  1.  § (1)  bekezdése szerinti mértékű technikai 
kamatláb alkalmazható, amennyiben a járadék technikai kamatlábának rögzítésére a Mód. rendelet hatálybalépése 
után kerül sor.
(2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható a  Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett 
járadékszolgáltatások díjtartalékának számítására.”

2. §  A  teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 6.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és az  egyéni számla alapján meghatározott 
szolgáltatású hagyományos életbiztosítás esetében a  mögöttes alapok (eszközalap, külön kezelt eszközportfólió) 
után felmerülő költségként a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, 
felülvizsgálata és módosítása, valamint az  ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő 
kiegészítéséről szóló, 2017. március 8-i (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI.  melléklet  
1. rész 4. és 5. pontja szerinti ismétlődő költségeket veszi figyelembe.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 8799

3. §  A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés 
részletes szabályairól szóló 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 5. sorában és 
a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. sorában a „P rendszámú” szövegrész helyébe az „I vagy P rendszámú” 
szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelete
egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  § (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 54/2015. (XII. 21.) 
MNB rendelet] 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az élet- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termékek díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai 
tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalék és betegségbiztosítási díjtartalék, továbbá a  balesetbiztosítási 
járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke:]
„a) a forintban fennálló kötelezettségek esetében
aa) a rendszeres díjas termékek esetében tartamtól függetlenül évi 4%,
ab) az 5 éves vagy annál rövidebb tartamú egyszeri díjas termékek esetében 7%,
ac) az 5 évesnél hosszabb tartamú egyszeri díjas szerződések esetében 4%;
b) az euróban fennálló kötelezettségek esetében évi 1,5%;”

 (2) Az 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  egyes biztosítási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 55/2022. (XII. 13.) MNB rendelet  
(a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésekor már megkötött, az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
biztosítási szerződések esetében – ha a  szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik – a  járadék 
díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalékának és 
egészségbiztosítási díjtartalékának számításánál legfeljebb az  1.  § (1)  bekezdése szerinti mértékű technikai 
kamatláb alkalmazható, amennyiben a járadék technikai kamatlábának rögzítésére a Mód. rendelet hatálybalépése 
után kerül sor.
(2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható a  Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett 
járadékszolgáltatások díjtartalékának számítására.”

2. §  A  teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 6.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosító a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és az  egyéni számla alapján meghatározott 
szolgáltatású hagyományos életbiztosítás esetében a  mögöttes alapok (eszközalap, külön kezelt eszközportfólió) 
után felmerülő költségként a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, 
felülvizsgálata és módosítása, valamint az  ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő 
kiegészítéséről szóló, 2017. március 8-i (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI.  melléklet  
1. rész 4. és 5. pontja szerinti ismétlődő költségeket veszi figyelembe.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 205. szám 8799

3. §  A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázisból történő adatigénylés 
részletes szabályairól szóló 42/2019. (XII. 3.) MNB rendelet 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 5. sorában és 
a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4. sorában a „P rendszámú” szövegrész helyébe az „I vagy P rendszámú” 
szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2) és (6)–(9)  bekezdésében, valamint a  bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény 18. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1a) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendeletet
a) a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 39–41.  §-ában 

meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó 
személyek és szervezetek (a továbbiakban együtt: felügyelt szervezet), valamint tevékenységek feletti, 
az MNB tv. 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,

b) – a külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási intézkedést alkalmazó határozat 
kivételével – az  MNB tv. 4.  § (8)  bekezdése szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör 
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,

c) az  MNB tv. 4.  § (7)  bekezdése szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági 
eljárásokban,

d) az MNB tv. 4. § (6) bekezdése szerinti statisztikai feladatkörben eljárva kibocsátott MNB rendeletben foglaltak 
ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárásokban,

e) az  MNB tv. 4.  § (2)  bekezdése szerinti pénzkibocsátási feladatkörben eljárva a  forgalomban lévő magyar 
törvényes fizetőeszközről, valamint a  Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által forgalomból 
bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetésének engedélyezésével és ellenőrzésével 
kapcsolatos hatósági eljárásokban,

f ) a  bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014.  évi XV.  törvény 18.  § (1)  bekezdése, 
30. § (1) bekezdése és 31. § (1) bekezdése szerinti feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban

hozott hatósági döntések meghozatala és – az  MNB tv. eltérő rendelkezése hiányában – aláírása során  
kell alkalmazni.

2. Hatósági döntések meghozatala

2. § (1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:
a) felügyeleti biztos hitelintézethez való kirendelése és visszahívása,
b) helyreállítási tervvel kapcsolatban nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről 

készült határozat,
c) a  belső minősítésen alapuló módszerrel történő kockázattal súlyozott kitettség érték számításának 

engedélyezése,
d) az  MNB tv. 171.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott makroprudenciális, valamint az  MNB tv.  

172.  § (1)  bekezdése szerinti MNB rendelet hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban intézkedés 
alkalmazása,
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e) a  hitelintézet alapításának és a  működés, tevékenység engedélyezésére, az  engedély módosítására és 
visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a  döntés alapját képező eljáráshoz szanálási 
hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

f ) harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a  működés, tevékenység 
engedélyezésére, az  engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve,  
ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

g) a  hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a  hitelintézetben 
történő befolyásoló részesedés megszerzésére és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezésére 
vonatkozó határozatok, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja  
a  20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide nem értve, ha a  döntés alapját képező eljáráshoz szanálási 
hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

h) a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet átfogó vizsgálatának lezárására és célvizsgálat 
intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve ezen intézmények biztosításközvetítői 
tevékenységének, valamint a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet által végzett 
befektetési szolgáltatási tevékenység vizsgálata keretében hozott döntést, továbbá, ha a vizsgált intézmény 
szanálás alatt áll a  döntés meghozatalakor, valamint a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 
megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására 
vonatkozó határozatot, amennyiben a bírság összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot,

i) a  piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében 50 millió forintot meghaladó 
személyi vagy 50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, 
ha a bírság megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,

j) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, valamint ezen engedély módosítása és 
visszavonása,

k) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység, valamint a  központi szerződő fél és a  központi értéktár 
ellenőrzése során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az  eljárási bírság 
kiszabását,

l) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
m) a  hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a  referenciakamatlábak 

elutasítása,
n) az  Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az  eltérés engedélyezése és 

az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o) az  a)–n)  pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a  Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős 
alelnök, ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát magához vonja.

 (2) A monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (3) és (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása,  
ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  §  
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (3) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (2) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve 

a  hitelintézet által végzett befektetési szolgáltatási vagy biztosításközvetítői tevékenység vizsgálata 
keretében, a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást 
elrendelő, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést, továbbá a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyamatos felügyelés során 
hozott döntést,
aa) az  (1)  bekezdés h)  pontja alá nem tartozó, az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot 

meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab) az  előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb  

éves díjbevétellel rendelkező biztosító
esetében,
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e) a  hitelintézet alapításának és a  működés, tevékenység engedélyezésére, az  engedély módosítására és 
visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a  döntés alapját képező eljáráshoz szanálási 
hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

f ) harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a  működés, tevékenység 
engedélyezésére, az  engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve,  
ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

g) a  hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a  hitelintézetben 
történő befolyásoló részesedés megszerzésére és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezésére 
vonatkozó határozatok, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja  
a  20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide nem értve, ha a  döntés alapját képező eljáráshoz szanálási 
hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

h) a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet átfogó vizsgálatának lezárására és célvizsgálat 
intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve ezen intézmények biztosításközvetítői 
tevékenységének, valamint a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet által végzett 
befektetési szolgáltatási tevékenység vizsgálata keretében hozott döntést, továbbá, ha a vizsgált intézmény 
szanálás alatt áll a  döntés meghozatalakor, valamint a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 
megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására 
vonatkozó határozatot, amennyiben a bírság összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot,

i) a  piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében 50 millió forintot meghaladó 
személyi vagy 50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, 
ha a bírság megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,

j) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, valamint ezen engedély módosítása és 
visszavonása,

k) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység, valamint a  központi szerződő fél és a  központi értéktár 
ellenőrzése során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az  eljárási bírság 
kiszabását,

l) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
m) a  hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a  referenciakamatlábak 

elutasítása,
n) az  Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az  eltérés engedélyezése és 

az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o) az  a)–n)  pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a  Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős 
alelnök, ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát magához vonja.

 (2) A monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (3) és (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása,  
ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  §  
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (3) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (2) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve 

a  hitelintézet által végzett befektetési szolgáltatási vagy biztosításközvetítői tevékenység vizsgálata 
keretében, a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást 
elrendelő, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést, továbbá a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyamatos felügyelés során 
hozott döntést,
aa) az  (1)  bekezdés h)  pontja alá nem tartozó, az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot 

meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab) az  előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb  

éves díjbevétellel rendelkező biztosító
esetében,
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b) a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő 
visszavonásáról szóló határozat,

c) intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:
ca) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
döntést,

cb) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bit.) 291.  § 
(1) bekezdés d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,

cc) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 65. § (3) bekezdés c), d) 
és i)–m) pontja, valamint 68. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti döntések,

cd) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 110.  § 
(1) bekezdés c) és i)–m) pontja szerinti döntések,

ce) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és 
i)–n) pontja szerinti döntések,

cf ) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bszt.) 164.  § 
(1) bekezdés h), j), k), n), r) és u) pontja szerinti döntések,

cg) a  kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és 
q) pontja szerinti döntések,

ch) a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 400.  § (1)  bekezdés d), h), i), l) és q)  pontja szerinti 
döntések, kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos 
döntések,

ci) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII.  törvény (a továbbiakban: Pmt.) 69.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  szolgáltató működési, 
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ), 
g) és i) pontja szerinti döntések,

cj) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény 73.  § (2)  bekezdés c)  pontja és  
75. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntések,

d) a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei 
termék forgalmazásának felfüggesztését és annak visszaállítását,

e) a biztosítási intézkedés kivételével az MNB tv. 49/D. §-a szerinti intézkedést magában foglaló végzések,
f ) hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g) a  short ügyletekről és a  hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló,  

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Fejezetében az  MNB részére 
biztosított beavatkozási hatáskörben hozott határozat,

h) belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső 
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről vagy 
modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről készült 
határozat,

i) az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
 (4) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 

hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti 
következő esetekben:
a) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység, e  tevékenységek vonatkozásában a  felügyelt 

szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a d) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, 
kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet  
MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett kivételes intézkedés és az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot meghaladó 
mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézettel szemben kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem értve 
az eljárási bírság kiszabását,
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e) a  hitelintézet alapításának és a  működés, tevékenység engedélyezésére, az  engedély módosítására és 
visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a  döntés alapját képező eljáráshoz szanálási 
hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

f ) harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a  működés, tevékenység 
engedélyezésére, az  engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve,  
ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

g) a  hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a  hitelintézetben 
történő befolyásoló részesedés megszerzésére és a  befolyásszerzés módosításának engedélyezésére 
vonatkozó határozatok, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja  
a  20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide nem értve, ha a  döntés alapját képező eljáráshoz szanálási 
hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,

h) a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet átfogó vizsgálatának lezárására és célvizsgálat 
intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve ezen intézmények biztosításközvetítői 
tevékenységének, valamint a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet által végzett 
befektetési szolgáltatási tevékenység vizsgálata keretében hozott döntést, továbbá, ha a vizsgált intézmény 
szanálás alatt áll a  döntés meghozatalakor, valamint a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 
megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására 
vonatkozó határozatot, amennyiben a bírság összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot,

i) a  piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás keretében 50 millió forintot meghaladó 
személyi vagy 50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, 
ha a bírság megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,

j) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, valamint ezen engedély módosítása és 
visszavonása,

k) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység, valamint a  központi szerződő fél és a  központi értéktár 
ellenőrzése során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az  eljárási bírság 
kiszabását,

l) a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
m) a  hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a  referenciakamatlábak 

elutasítása,
n) az  Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az  eltérés engedélyezése és 

az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o) az  a)–n)  pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a  Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és 

Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős 
alelnök, ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát magához vonja.

 (2) A monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (3) és (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 

ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazása,  
ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv. 48.  §  
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (3) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az  (1), (2) és 
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve 

a  hitelintézet által végzett befektetési szolgáltatási vagy biztosításközvetítői tevékenység vizsgálata 
keretében, a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást 
elrendelő, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést, továbbá a pénzmosás 
és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyamatos felügyelés során 
hozott döntést,
aa) az  (1)  bekezdés h)  pontja alá nem tartozó, az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot 

meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab) az  előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb  

éves díjbevétellel rendelkező biztosító
esetében,
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b) a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő 
visszavonásáról szóló határozat,

c) intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:
ca) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
döntést,

cb) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bit.) 291.  § 
(1) bekezdés d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,

cc) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 65. § (3) bekezdés c), d) 
és i)–m) pontja, valamint 68. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti döntések,

cd) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 110.  § 
(1) bekezdés c) és i)–m) pontja szerinti döntések,

ce) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és 
i)–n) pontja szerinti döntések,

cf ) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bszt.) 164.  § 
(1) bekezdés h), j), k), n), r) és u) pontja szerinti döntések,

cg) a  kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és 
q) pontja szerinti döntések,

ch) a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 400.  § (1)  bekezdés d), h), i), l) és q)  pontja szerinti 
döntések, kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos 
döntések,

ci) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII.  törvény (a továbbiakban: Pmt.) 69.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  szolgáltató működési, 
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ), 
g) és i) pontja szerinti döntések,

cj) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény 73.  § (2)  bekezdés c)  pontja és  
75. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntések,

d) a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei 
termék forgalmazásának felfüggesztését és annak visszaállítását,

e) a biztosítási intézkedés kivételével az MNB tv. 49/D. §-a szerinti intézkedést magában foglaló végzések,
f ) hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g) a  short ügyletekről és a  hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló,  

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Fejezetében az  MNB részére 
biztosított beavatkozási hatáskörben hozott határozat,

h) belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső 
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről vagy 
modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről készült 
határozat,

i) az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
 (4) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 

hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti 
következő esetekben:
a) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység, e  tevékenységek vonatkozásában a  felügyelt 

szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a d) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, 
kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet  
MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett kivételes intézkedés és az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot meghaladó 
mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézettel szemben kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem értve 
az eljárási bírság kiszabását,
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b) a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő 
visszavonásáról szóló határozat,

c) intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:
ca) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
döntést,

cb) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bit.) 291.  § 
(1) bekezdés d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,

cc) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 65. § (3) bekezdés c), d) 
és i)–m) pontja, valamint 68. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti döntések,

cd) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 110.  § 
(1) bekezdés c) és i)–m) pontja szerinti döntések,

ce) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és 
i)–n) pontja szerinti döntések,

cf ) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Bszt.) 164.  § 
(1) bekezdés h), j), k), n), r) és u) pontja szerinti döntések,

cg) a  kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és 
q) pontja szerinti döntések,

ch) a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény 400.  § (1)  bekezdés d), h), i), l) és q)  pontja szerinti 
döntések, kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos 
döntések,

ci) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII.  törvény (a továbbiakban: Pmt.) 69.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  szolgáltató működési, 
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ), 
g) és i) pontja szerinti döntések,

cj) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény 73.  § (2)  bekezdés c)  pontja és  
75. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntések,

d) a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei 
termék forgalmazásának felfüggesztését és annak visszaállítását,

e) a biztosítási intézkedés kivételével az MNB tv. 49/D. §-a szerinti intézkedést magában foglaló végzések,
f ) hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g) a  short ügyletekről és a  hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló,  

2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Fejezetében az  MNB részére 
biztosított beavatkozási hatáskörben hozott határozat,

h) belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső 
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről vagy 
modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről készült 
határozat,

i) az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
 (4) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 

hitelösztönzésért felelős alelnök hoz döntést – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti 
következő esetekben:
a) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység, e  tevékenységek vonatkozásában a  felügyelt 

szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a d) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, 
kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet  
MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett kivételes intézkedés és az  éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot meghaladó 
mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézettel szemben kezdeményezett bírság alkalmazása, ide nem értve 
az eljárási bírság kiszabását,
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c) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a  fizetési rendszer működtetése tevékenységnek, a  központi 
szerződő félnek és a központi értéktárnak az ellenőrzése során az irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett, az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,

d) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység felügyeletének ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (5) A  pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést  
– az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a  Pénzpiaci 

jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az  eljárást megszüntető, az  eljárást felfüggesztő, 
a  felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az  idéző végzést, továbbá az  egyidejűleg, azonos 
adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,

b) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott 
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,

c) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott, cél-, 
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés, 
kivéve a (14) és (18) bekezdésben foglalt végzést.

 (6) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve 

folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó 
határozat, ide nem értve az  egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő 
határozatot,

c) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által az  MNB tv. 64.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján személyes 
felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban hozott határozat,

d) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények – ideértve a  befektetési 
szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeteket, e tevékenységük vonatkozásában –, biztosítók, pénztárak, 
valamint a  tőkepiaci közvetítők felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést  
nem tartalmazó határozat, amennyiben a kiszabott bírságösszeg az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,

e) a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,

f ) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz 
szükséges –, a  felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat, kivéve 
az  egyidejűleg, azonos adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást 
elrendelő határozatot, valamint a  h)  pontban nevesített közvetítők érvényes felelősségbiztosításának 
megküldésére felszólító határozatot,

g) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot 
meghaladó összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,

h) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök, 
valamint pénzpiaci független közvetítők, továbbá a  hitelintézetek által végzett biztosításközvetítői 
tevékenység felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, 
ide nem értve a saját tőke törvényi minimumra történő emelésére felszólító határozatot, valamint a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről 
szóló MNB rendeletben nevesített „Adategyezőségi nyilatkozattal” kapcsolatos határozatot,

i) a h) pontban nevesített közvetítők működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő visszavonásáról 
szóló határozat,

j) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.

 (7) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
 1.  a  hitelintézet, a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök, valamint a  Hpt. szerint engedélyköteles közvetítő 

kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő visszavonása,
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c) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a  fizetési rendszer működtetése tevékenységnek, a  központi 
szerződő félnek és a központi értéktárnak az ellenőrzése során az irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett, az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,

d) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység felügyeletének ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (5) A  pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést  
– az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a  Pénzpiaci 

jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az  eljárást megszüntető, az  eljárást felfüggesztő, 
a  felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az  idéző végzést, továbbá az  egyidejűleg, azonos 
adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,

b) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott 
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,

c) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott, cél-, 
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés, 
kivéve a (14) és (18) bekezdésben foglalt végzést.

 (6) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve 

folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó 
határozat, ide nem értve az  egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő 
határozatot,

c) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által az  MNB tv. 64.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján személyes 
felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban hozott határozat,

d) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények – ideértve a  befektetési 
szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeteket, e tevékenységük vonatkozásában –, biztosítók, pénztárak, 
valamint a  tőkepiaci közvetítők felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést  
nem tartalmazó határozat, amennyiben a kiszabott bírságösszeg az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,

e) a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,

f ) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz 
szükséges –, a  felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat, kivéve 
az  egyidejűleg, azonos adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást 
elrendelő határozatot, valamint a  h)  pontban nevesített közvetítők érvényes felelősségbiztosításának 
megküldésére felszólító határozatot,

g) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot 
meghaladó összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,

h) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök, 
valamint pénzpiaci független közvetítők, továbbá a  hitelintézetek által végzett biztosításközvetítői 
tevékenység felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, 
ide nem értve a saját tőke törvényi minimumra történő emelésére felszólító határozatot, valamint a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről 
szóló MNB rendeletben nevesített „Adategyezőségi nyilatkozattal” kapcsolatos határozatot,

i) a h) pontban nevesített közvetítők működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő visszavonásáról 
szóló határozat,

j) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.

 (7) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
 1.  a  hitelintézet, a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök, valamint a  Hpt. szerint engedélyköteles közvetítő 

kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő visszavonása,
9780 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 212. szám 

 2.  tőzsde alapításának, tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, valamint a  központi 
értéktár, központi szerződő fél tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,

 3.  befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató állományátruházásának engedélyezése,
 4.  a tőzsde, a központi értéktár és a központi szerződő fél, a befektetési vállalkozás és a befektetési alapkezelő 

szabályzatának, szabályzat-módosításának jóváhagyása,
 5.  befektetési vállalkozás és egyéb tőkepiaci intézmény tevékenységének, tevékenysége módosításának 

engedélyezése,
 6.  befektetési vállalkozásban és egyéb tőkepiaci intézményekben történő minősített befolyásszerzés és 

a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri 
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,

 7.  tőkepiaci intézményeknek az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti engedélyezési, 
jóváhagyási eljárásai,

 8.  a  Hpt. 17.  §-a szerinti betétállomány és a  Hpt. 17/A.  §-a szerinti szerződésállomány átruházásának 
engedélyezése,

 9.  hitelintézet esetében devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés és 
a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri 
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,

10.  magyarországi székhelyű hitelintézet fióktelepének, leányvállalatának harmadik országban történő 
létesítésének engedélyezése,

11.  pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése, 
valamint a kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény nyilvántartásba vétele,

12.  pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény által fizetési művelet érdekében átvett 
pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,

13.  pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény tőkekövetelményének költség módszerrel 
vagy irányadó mutató módszerrel történő meghatározásának engedélyezése,

14.  lakástakarékpénztár szerződéses állománya más lakástakarékpénztárra történő átruházásának 
engedélyezése,

15.  jelzálog-hitelintézet átalakítása vagy felszámolása esetén a  kibocsátott jelzáloglevelekkel és a  megkötött 
derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogok és kötelezettségek átruházásának 
engedélyezése,

16.  harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének betétállománya átruházásának engedélyezése,
17.  a  hitelintézeteknek a  hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU rendelet 

módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
engedélyezési, jóváhagyási és mentesítési eljárásai, továbbá az összevont alapú felügyelet tárgyában hozott 
határozatok,

18.  pénzügyi vállalkozás alapításának, működésének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
19.  pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
20.  pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és a  befolyásszerzés módosításának 

engedélyezése, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy  
50 százalékos határértéket,

21.  biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése,
22.  belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának 

engedélyezése,
23.  belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
24.  biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének, módosításának, megszüntetésének 

engedélyezése,
25.  biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek engedélyezése,
26.  a  harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt 

fióktelep biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységének, továbbá a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

27.  harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott 
kedvezmények alkalmazásának engedélyezése,
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c) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a  fizetési rendszer működtetése tevékenységnek, a  központi 
szerződő félnek és a központi értéktárnak az ellenőrzése során az irányítása alatt álló szervezeti egység által 
kezdeményezett, az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,

d) a  pénzfeldolgozási és a  készpénzforgalmazási tevékenység felügyeletének ellátásához az  MNB tv. 48.  § 
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (5) A  pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést  
– az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt intézmény felügyeletének keretében, a  Pénzpiaci 

jogérvényesítési főosztály által előkészített döntés, kivéve az  eljárást megszüntető, az  eljárást felfüggesztő, 
a  felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az  idéző végzést, továbbá az  egyidejűleg, azonos 
adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozatot,

b) az irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt pénzpiaci szervezet felügyeletének keretében hozott 
fogyasztóvédelmi tárgyú, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,

c) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott, cél-, 
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott döntés, 
kivéve a (14) és (18) bekezdésben foglalt végzést.

 (6) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti következő 
esetekben:
a) piacfelügyeleti eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
b) a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve 

folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó 
határozat, ide nem értve az  egyidejűleg egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazását is felfüggesztő 
határozatot,

c) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által az  MNB tv. 64.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján személyes 
felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban hozott határozat,

d) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt tőkepiaci intézmények – ideértve a  befektetési 
szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeteket, e tevékenységük vonatkozásában –, biztosítók, pénztárak, 
valamint a  tőkepiaci közvetítők felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést  
nem tartalmazó határozat, amennyiben a kiszabott bírságösszeg az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,

e) a  lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló, 2014. november 26-i 1286/2014/EU  
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés,

f ) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által kezdeményezett – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz 
szükséges –, a  felügyelt szervezet részére rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat, kivéve 
az  egyidejűleg, azonos adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást 
elrendelő határozatot, valamint a  h)  pontban nevesített közvetítők érvényes felelősségbiztosításának 
megküldésére felszólító határozatot,

g) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot 
meghaladó összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,

h) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök, 
valamint pénzpiaci független közvetítők, továbbá a  hitelintézetek által végzett biztosításközvetítői 
tevékenység felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, 
ide nem értve a saját tőke törvényi minimumra történő emelésére felszólító határozatot, valamint a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről 
szóló MNB rendeletben nevesített „Adategyezőségi nyilatkozattal” kapcsolatos határozatot,

i) a h) pontban nevesített közvetítők működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő visszavonásáról 
szóló határozat,

j) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.

 (7) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az  (1) és (3)  bekezdésben 
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
 1.  a  hitelintézet, a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök, valamint a  Hpt. szerint engedélyköteles közvetítő 

kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő visszavonása,
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 2.  tőzsde alapításának, tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, valamint a  központi 
értéktár, központi szerződő fél tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,

 3.  befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató állományátruházásának engedélyezése,
 4.  a tőzsde, a központi értéktár és a központi szerződő fél, a befektetési vállalkozás és a befektetési alapkezelő 

szabályzatának, szabályzat-módosításának jóváhagyása,
 5.  befektetési vállalkozás és egyéb tőkepiaci intézmény tevékenységének, tevékenysége módosításának 

engedélyezése,
 6.  befektetési vállalkozásban és egyéb tőkepiaci intézményekben történő minősített befolyásszerzés és 

a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri 
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,

 7.  tőkepiaci intézményeknek az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti engedélyezési, 
jóváhagyási eljárásai,

 8.  a  Hpt. 17.  §-a szerinti betétállomány és a  Hpt. 17/A.  §-a szerinti szerződésállomány átruházásának 
engedélyezése,

 9.  hitelintézet esetében devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés és 
a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri 
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,

10.  magyarországi székhelyű hitelintézet fióktelepének, leányvállalatának harmadik országban történő 
létesítésének engedélyezése,

11.  pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése, 
valamint a kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény nyilvántartásba vétele,

12.  pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény által fizetési művelet érdekében átvett 
pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,

13.  pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény tőkekövetelményének költség módszerrel 
vagy irányadó mutató módszerrel történő meghatározásának engedélyezése,

14.  lakástakarékpénztár szerződéses állománya más lakástakarékpénztárra történő átruházásának 
engedélyezése,

15.  jelzálog-hitelintézet átalakítása vagy felszámolása esetén a  kibocsátott jelzáloglevelekkel és a  megkötött 
derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogok és kötelezettségek átruházásának 
engedélyezése,

16.  harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének betétállománya átruházásának engedélyezése,
17.  a  hitelintézeteknek a  hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a  648/2012/EU rendelet 

módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
engedélyezési, jóváhagyási és mentesítési eljárásai, továbbá az összevont alapú felügyelet tárgyában hozott 
határozatok,

18.  pénzügyi vállalkozás alapításának, működésének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
19.  pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
20.  pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és a  befolyásszerzés módosításának 

engedélyezése, amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy  
50 százalékos határértéket,

21.  biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése,
22.  belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának 

engedélyezése,
23.  belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
24.  biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének, módosításának, megszüntetésének 

engedélyezése,
25.  biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek engedélyezése,
26.  a  harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt 

fióktelep biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységének, továbbá a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

27.  harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott 
kedvezmények alkalmazásának engedélyezése,
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28.  teljes vagy részleges belső modell alkalmazásának, a  belső modell jelentős módosításának, a  belső modell 
módosítására vonatkozó szabályzat módosításának, a  standard modellhez való visszatérés, a  standard 
modellen belül biztosítóspecifikus elemek alkalmazásának engedélyezése,

29.  a biztosítási, viszontbiztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
30.  belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban vagy 

viszontbiztosítóban történő részesedés megszerzésének engedélyezése,
31.  biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban vagy biztosító szövetkezetben történő minősített 

befolyás megszerzésének engedélyezése,
32.  biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban minősített befolyás módosításának engedélyezése, 

amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 50 százalékos 
határértéket,

33.  biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
34.  különleges célú gazdasági egység létrehozásának engedélyezése,
35.  a  biztosítási és a  viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről 

szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzététele 
mellőzésének, más közzététel alkalmazásának vagy az arra történő hivatkozás engedélyezése,

36.  a  Bit. 6.  mellékletében rögzített eszközkategóriáktól, valamint a  Bit. 222. és 223.  §-ában meghatározott 
korlátoktól való eltérés engedélyezése kisbiztosítók részére,

37.  az élet- és nem életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban 
adódó szavatolótőke-hiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,

38.  a  biztosító egyesület alapszabályának a  tagi vagyonrész terhére történő kifizetésekről szóló szabályai 
módosításának engedélyezése, ha az  egyesület a  tagi vagyonrészeket a  szavatoló tőke számításakor 
figyelembe veszi,

39.  a viszontbiztosítás biztonsági tőkébe történő beszámításának engedélyezése biztosító egyesület részére,
40.  az  alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés módosításának, korábbi felmondásának, az  alárendelt 

kölcsöntőke előzetes visszafizetésének engedélyezése,
41.  a  kiegészítő szavatolótőke meghatározásához, a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 

megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 97.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben a  szavatolótőke-elemek szintekre való besorolása céljából meghatározott felsorolásban nem 
szereplő szavatolótőke-elem értékeléséhez és besorolásához szükséges, a Bit. 237. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti engedély,

42.  a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló  
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 9. és 10. §-a, illetve a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a  különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti jóváhagyására, a  felügyeleti 
hatóságok között a  különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott együttműködéssel 
és információcserével kapcsolatos eljárásokra, valamint a  különleges célú gazdasági egységek általi 
adatszolgáltatás formátumának és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról szóló, 2015. március 19-i (EU) 2015/462 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti illeszkedési 
kiigazítás alkalmazásának engedélyezése,

43.  az  önsegélyező pénztár kivételével az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: önkéntes 
pénztár) tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

44.  átalakulás során, az  önsegélyező pénztár kivételével a  jogutód önkéntes pénztár részére engedély 
a tevékenység megkezdéséhez,

45.  az önkéntes pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése,
46.  önkéntes pénztári választható portfóliós rendszer bevezetésének és módosításának engedélyezése,
47.  önkéntes pénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
48.  az önkéntes pénztár esetében ideiglenes tagzárlat, a tevékenység szüneteltetésének engedélyezése,
49.  magánnyugdíjpénztár átalakulása során a  jogutód pénztár részére a  tevékenység megkezdésének 

engedélyezése,
50.  a  szolgáltatási szabályzat hatálybalépésének és a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezése 

magánnyugdíjpénztár esetén,
51.  magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
52.  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
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28.  teljes vagy részleges belső modell alkalmazásának, a  belső modell jelentős módosításának, a  belső modell 
módosítására vonatkozó szabályzat módosításának, a  standard modellhez való visszatérés, a  standard 
modellen belül biztosítóspecifikus elemek alkalmazásának engedélyezése,

29.  a biztosítási, viszontbiztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
30.  belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban vagy 

viszontbiztosítóban történő részesedés megszerzésének engedélyezése,
31.  biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban vagy biztosító szövetkezetben történő minősített 

befolyás megszerzésének engedélyezése,
32.  biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban minősített befolyás módosításának engedélyezése, 

amennyiben a  tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a  20, 33 vagy 50 százalékos 
határértéket,

33.  biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
34.  különleges célú gazdasági egység létrehozásának engedélyezése,
35.  a  biztosítási és a  viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről 

szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzététele 
mellőzésének, más közzététel alkalmazásának vagy az arra történő hivatkozás engedélyezése,

36.  a  Bit. 6.  mellékletében rögzített eszközkategóriáktól, valamint a  Bit. 222. és 223.  §-ában meghatározott 
korlátoktól való eltérés engedélyezése kisbiztosítók részére,

37.  az élet- és nem életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban 
adódó szavatolótőke-hiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,

38.  a  biztosító egyesület alapszabályának a  tagi vagyonrész terhére történő kifizetésekről szóló szabályai 
módosításának engedélyezése, ha az  egyesület a  tagi vagyonrészeket a  szavatoló tőke számításakor 
figyelembe veszi,

39.  a viszontbiztosítás biztonsági tőkébe történő beszámításának engedélyezése biztosító egyesület részére,
40.  az  alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés módosításának, korábbi felmondásának, az  alárendelt 

kölcsöntőke előzetes visszafizetésének engedélyezése,
41.  a  kiegészítő szavatolótőke meghatározásához, a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 

megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 97.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben a  szavatolótőke-elemek szintekre való besorolása céljából meghatározott felsorolásban nem 
szereplő szavatolótőke-elem értékeléséhez és besorolásához szükséges, a Bit. 237. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti engedély,

42.  a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló  
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 9. és 10. §-a, illetve a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően a  különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti jóváhagyására, a  felügyeleti 
hatóságok között a  különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott együttműködéssel 
és információcserével kapcsolatos eljárásokra, valamint a  különleges célú gazdasági egységek általi 
adatszolgáltatás formátumának és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról szóló, 2015. március 19-i (EU) 2015/462 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti illeszkedési 
kiigazítás alkalmazásának engedélyezése,

43.  az  önsegélyező pénztár kivételével az  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: önkéntes 
pénztár) tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

44.  átalakulás során, az  önsegélyező pénztár kivételével a  jogutód önkéntes pénztár részére engedély 
a tevékenység megkezdéséhez,

45.  az önkéntes pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése,
46.  önkéntes pénztári választható portfóliós rendszer bevezetésének és módosításának engedélyezése,
47.  önkéntes pénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
48.  az önkéntes pénztár esetében ideiglenes tagzárlat, a tevékenység szüneteltetésének engedélyezése,
49.  magánnyugdíjpénztár átalakulása során a  jogutód pénztár részére a  tevékenység megkezdésének 

engedélyezése,
50.  a  szolgáltatási szabályzat hatálybalépésének és a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezése 

magánnyugdíjpénztár esetén,
51.  magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
52.  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdésének engedélyezése,

9782 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 212. szám 

53.  a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagfelvétele ideiglenes szüneteltetésének, tevékenysége 
szüneteltetésének engedélyezése,

54.  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény állománya átruházásának engedélyezése,
55.  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
56.  a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az  Európai Unió más tagállamában és az  Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény alapításának, vagy az  Európai Unió más tagállamában és az  Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézményben részesedés megszerzésének engedélyezése,

57.  egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével, annak visszaállításával kapcsolatos 
határozat, ideértve az egyidejűleg bírságot is tartalmazó határozatot,

58.  az 5 milliárd forintot meghaladó nyilvános értékpapír-kibocsátással kapcsolatos határozatok.
 (8) A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti 

következő esetekben:
a) a  fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezet üzletszabályzata, szabályzata és ezek 

módosítása hatálybalépésének jóváhagyása,
b) a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003.  évi  

XXIII.  törvény (a továbbiakban: Tvt.) szerinti kijelöléssel és annak visszavonásával kapcsolatos eljárásban 
hozott határozat,

c) a  (4)  bekezdés b)  pontjában foglaltak kivételével a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, 
e tevékenység vonatkozásában a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a d) pont szerint 
elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti 
egység által kezdeményezett, 10 millió forintot meghaladó bírság alkalmazása, ide nem értve az  eljárási 
bírság kiszabását,

d) az  irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az  MNB tv.  
48. § (3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.

 (9) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a  feladatköre 
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az (1), (3), (5)–(7), (14)–(16) és (18) bekezdésben nem 
nevesített esetekben.

 (10) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  hitelintézet és a  posta készpénzforgalma lebonyolításához kialakított infrastrukturális hálózatának  

az  MNB elnökének a  készpénzforgalmazás feltételeit szabályozó rendeletében meghatározott 
szempontrendszer szerinti minősítése, és az  ezen minősítéshez a  szempontrendszerben hozzárendelt 
követelményeknek megfelelő infrastrukturális hálózat kialakítására való kötelezés iránti eljárásban  
hozott döntések,

b) a  pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az  engedély módosítása és visszavonása iránti eljárásban 
hozott végzések,

c) a  pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység, a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt 
statisztikai, valamint a (4) bekezdés d) pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (11) A  Pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az  1.  § a)  pontja szerinti 
következő esetekben:
a) a  pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenység, e  tevékenység vonatkozásában a  felügyelt szervezet  

MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során, az irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett 
intézkedés és legfeljebb 10 millió forint bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,

b) az (1) bekezdés j) pontja, valamint a (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti határozatok meghozatalára irányuló 
eljárásokban hozott végzések,

c) a (4) bekezdés c) pontjában foglalt döntés kivételével
ca) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása tevékenységnek,
cb) a fizetési rendszer működtetése tevékenységnek,
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cc) a központi szerződő félnek,
cd) a központi értéktárnak,
ce) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint 

elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének
a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság 
kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének 
halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése 
iránti kérelem visszautasítását is,
d) az MNB mint a Tvt. szerinti kijelölő hatóság által vezetett nyilvántartás alapján hatósági bizonyítvány kiállítása.

 (12) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés 

d)  pontja és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése alapján, a  vezetése alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes 
intézkedés alkalmazása,

b) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés 
d)  pontja és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (13) A  Jogi igazgatóságot vezető igazgató hoz az  1.  § a), d), illetve e)  pontja szerinti döntést a  bírságköveteléssel 
kapcsolatos halasztásra vagy részletfizetésre irányuló kérelem vonatkozásában.

 (14) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője, illetve illetékes önálló osztály vezetője hoz 
döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az általa irányított főosztály, önálló osztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:

aa) idéző végzés, tanút írásbeli vallomástételre felhívó végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,

b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a  nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések, teljesítési 
határidő meghosszabbítása tárgyában hozott végzések,

c) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott 
cél-, téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban az  adat- és dokumentumbekérő végzésben meghatározott 
teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyban hozott végzés, hiánypótlásra felhívó végzés.

 (15) A  Közvetítők prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeleti önálló osztálya vezetője hoz döntést a  feladatkörébe 
tartozó, az 1. § a) pontja szerinti, a (6) bekezdés d), f ) h) és i) pontja alá nem tartozó egyéb, kivételes és rendkívüli 
intézkedést nem tartalmazó döntések esetében.

 (16) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység 
illetékes főosztályvezetője, illetve a Felügyeleti Koordinációs Központ főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja 
szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó következő esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) a  kérelemre induló fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a  kérelmet visszautasító, valamint az  eljárást 

megszüntető végzések,
f ) a  Bszt. szerinti függő ügynök, további közvetítő és a  Kbftv. szerinti közvetítő, további közvetítő 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntés, ideértve az ezen eljárást hivatalból megszüntető döntést is,
g) a Hpt. szerinti kiemelt közvetítő igénybevétele kapcsán hozott döntés, ideértve az  ezen eljárást hivatalból 

megszüntető döntést is,
h) hatósági bizonyítvány és másodlat kiállítása.
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cc) a központi szerződő félnek,
cd) a központi értéktárnak,
ce) a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint 

elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének
a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság 
kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének 
halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése 
iránti kérelem visszautasítását is,
d) az MNB mint a Tvt. szerinti kijelölő hatóság által vezetett nyilvántartás alapján hatósági bizonyítvány kiállítása.

 (12) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés 

d)  pontja és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzése alapján, a  vezetése alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés, kivételes 
intézkedés alkalmazása,

b) a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (2) bekezdés b) pontja, a (4) bekezdés 
d)  pontja és a  (8)  bekezdés d)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási 
bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség 
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az  ellenőrzés alapján kiszabott bírság 
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (13) A  Jogi igazgatóságot vezető igazgató hoz az  1.  § a), d), illetve e)  pontja szerinti döntést a  bírságköveteléssel 
kapcsolatos halasztásra vagy részletfizetésre irányuló kérelem vonatkozásában.

 (14) A  tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető 
igazgató, illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője, illetve illetékes önálló osztály vezetője hoz 
döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a) az általa irányított főosztály, önálló osztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:

aa) idéző végzés, tanút írásbeli vallomástételre felhívó végzés,
ab) zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac) nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad) megkeresést tartalmazó végzés,

b) fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a  nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések, teljesítési 
határidő meghosszabbítása tárgyában hozott végzések,

c) a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott 
cél-, téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban az  adat- és dokumentumbekérő végzésben meghatározott 
teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyban hozott végzés, hiánypótlásra felhívó végzés.

 (15) A  Közvetítők prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeleti önálló osztálya vezetője hoz döntést a  feladatkörébe 
tartozó, az 1. § a) pontja szerinti, a (6) bekezdés d), f ) h) és i) pontja alá nem tartozó egyéb, kivételes és rendkívüli 
intézkedést nem tartalmazó döntések esetében.

 (16) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység 
illetékes főosztályvezetője, illetve a Felügyeleti Koordinációs Központ főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja 
szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó következő esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) a  kérelemre induló fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokban a  kérelmet visszautasító, valamint az  eljárást 

megszüntető végzések,
f ) a  Bszt. szerinti függő ügynök, további közvetítő és a  Kbftv. szerinti közvetítő, további közvetítő 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntés, ideértve az ezen eljárást hivatalból megszüntető döntést is,
g) a Hpt. szerinti kiemelt közvetítő igénybevétele kapcsán hozott döntés, ideértve az  ezen eljárást hivatalból 

megszüntető döntést is,
h) hatósági bizonyítvány és másodlat kiállítása.
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 (17) Az Általános jogi főosztály vezetője hoz döntést az 1. § a), d), illetve e) pontja szerinti következő esetekben:
a) a felügyeleti díj tartozást és késedelmi pótlék tartozás megállapító határozat,
b) a  felügyeleti díj, bírság, valamint késedelmi pótlék tartozás meg nem fizetése miatt végrehajtás 

elrendelésével és megszüntetésével kapcsolatos végzés,
c) a  felügyeleti díj és annak késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének 

halasztása, részletfizetése iránti kérelemre indult eljárásban a  hiánypótlást elrendelő végzés, a  kérelem 
elbírálásáról szóló, valamint a  kérelemre indult eljárást megszüntető, a  felügyeleti díj és annak 
késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék mérséklése és elengedése iránti kérelmet  
visszautasító végzés,

d) a  bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és 
részletfizetés iránti kérelemre indult ügyben a hiánypótlást elrendelő végzés,

e) a  bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és 
részletfizetés iránti kérelem elbírálásáról szóló végzés, kivéve, ha ez  utóbbi kérelem a  bírság megfizetése 
halasztására vagy részletekben történő teljesítésére is irányul.

 (18) A  vizsgálatvezető hoz döntést – a  (10)  bekezdés c)  pontjában, a  (11)  bekezdés c)  pontjában és a  (12)  bekezdés 
b)  pontjában foglaltak kivételével – az  1.  § a)  pontja szerinti, a  felügyelt szervezettel kapcsolatos felügyelet 
gyakorlása során, az  ellenőrzési eljárás, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás vagy felügyeleti ellenőrzés, illetve 
a helyszíni kutatás során végzés formájában történő adatbekérés esetében.

 (19) Amennyiben a döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a döntés meghozatala az (1)–(18) bekezdés 
szerint egyidejűleg különböző személyek vagy szerv hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra jogosult
a) a PST érintettsége esetén a PST,
b) – különböző vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén –  

az SZMSZ szerint a magasabb vezetési szinten álló személy,
c) – azonos vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén, illetve 

amennyiben a  b)  pont alapján nem határozható meg a  döntéshozatalra jogosult személy – a  felügyelt 
szervezet felügyeletéért SZMSZ szerint felelős szervezeti egység tekintetében vezetői hatáskörrel rendelkező 
személy.

3. § (1) A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:
a) a független vagy ideiglenes vagyonértékelés jóváhagyása,
b) a szanálási feltételek fennállta tényének megállapítása,
c) a szanálási biztos kirendelése és visszahívása,
d) az áthidaló intézmény feletti irányítás gyakorlása körében hozott döntések,
e) az áthidaló intézmény működésének meghosszabbítása, megszüntetése,
f ) a szanálási vagyonkezelő feletti tulajdonosi jogok gyakorlása körében hozott döntések,
g) a hitelezői feltőkésítést követő reorganizációs terv elkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntések,
h) a szanálás megszüntetése,
i) a  szavatolótőkére, leírható és átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény és 

a teljesítésére adott határidő meghatározása, illetve a követelmény alóli mentesítés,
j) a  szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapításával történő 

lezárása,
k) a  jogsértés folytatásától való eltiltás, a  vezetői állású személyek legfeljebb hat hónapig terjedő 

felfüggesztése, pénzbírság kiszabása, valamint a  szavatolótőkére és a  leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény megsértése esetén, egyes nyereségkifizetések 
megtiltása szankció alkalmazása,

l) engedélyezési eljárás során az engedélyezés tárgyában hozott érdemi döntés,
m) a szanálási hatósági feladatok ellátásához szükséges, a (2) bekezdésben nem nevesített döntések.

 (2) A Szanálási igazgatóság igazgatója hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti, az (1) bekezdésbe nem tartozó következő 
esetekben:
a) a szanálási vagyonértékelés lefolytatására irányuló eljárás megindítása és független értékelő kirendelése,
b) egyéb szakértő kirendelése,
c) a szakértői díj megállapítása,
d) a szanálási költségek szanálás alá vont intézménnyel való megtéríttetése,
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e) a  szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, szanálhatósági akadályok 
hatósági úton történő elhárítása,

f ) a  szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapítása nélkül 
történő lezárása,

g) rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírása,
h) a  szanálási hatóság által folytatott vizsgálatot akadályozó jogsértő magatartástól való eltiltás és bírság 

alkalmazása,
i) az  intézkedést nem tartalmazó végzés, így különösen határidő-hosszabbításról rendelkező,  

eljárást felfüggesztő, eljárást megszüntető végzés,
j) a hiánypótlásra felhívó végzés,
k) a feladatkörébe tartozó idéző végzések, a zárt adatkezelést elrendelő, valamint a belföldi jogsegélyre felhívó 

végzés, továbbá a hatósági bizonyítvány,
l) az információkérésre, iratbetekintésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés,
m) az értékelés elvégzésének tűrésére és az értékelésben való közreműködésre kötelezésre irányuló döntés,
n) a szanálhatósági akadály kiküszöbölésére irányuló felhívás.

4. §  A PST hoz döntést az 1. § c) pontja szerinti, következő esetekben:
a) a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre vonatkozó tőkepuffer képzésére és tartására 

kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata,
b) rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata.

5. § (1) A  monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök hoz az  1.  § d)  pontja szerinti döntést  
az MNB tv. 39–41. §-ában meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai 
hatálya alá nem tartozó személyek és szervezetek (a továbbiakban együtt: nem felügyelt szervezet) MNB rendelettel 
elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló 
szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazásáról, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását.

 (2) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 
hitelösztönzésért felelős alelnök hoz az  1.  § d)  pontja szerinti döntést a  nem felügyelt szervezet MNB rendelettel 
elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló 
szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés és bírság alkalmazásáról, ide nem értve az  eljárási bírság 
kiszabását.

 (3) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § d) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  nem felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése alapján, a  vezetése alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés 
alkalmazása,

b) a  nem felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve 
az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való 
kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott 
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (4) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz az 1. § d) pontja szerinti döntést a nem felügyelt szervezet 
MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a vezetése alatt álló szervezeti 
egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzésekről, ideértve az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján 
előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való 
döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (5) Amennyiben a  döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a  döntés meghozatala az  (1)  bekezdés 
és a  (3)  bekezdés a)  pontja szerint egyidejűleg a  monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök és 
a Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra a monetáris politikáért és 
pénzügyi stabilitásért felelős alelnök jogosult.

6. § (1) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 
hitelösztönzésért felelős alelnök hoz az  1.  § e)  pontja szerinti döntést a  forgalomban lévő magyar törvényes 
fizetőeszközről, valamint az  MNB által forgalomból bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és 
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e) a  szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, szanálhatósági akadályok 
hatósági úton történő elhárítása,

f ) a  szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapítása nélkül 
történő lezárása,

g) rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírása,
h) a  szanálási hatóság által folytatott vizsgálatot akadályozó jogsértő magatartástól való eltiltás és bírság 

alkalmazása,
i) az  intézkedést nem tartalmazó végzés, így különösen határidő-hosszabbításról rendelkező,  

eljárást felfüggesztő, eljárást megszüntető végzés,
j) a hiánypótlásra felhívó végzés,
k) a feladatkörébe tartozó idéző végzések, a zárt adatkezelést elrendelő, valamint a belföldi jogsegélyre felhívó 

végzés, továbbá a hatósági bizonyítvány,
l) az információkérésre, iratbetekintésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés,
m) az értékelés elvégzésének tűrésére és az értékelésben való közreműködésre kötelezésre irányuló döntés,
n) a szanálhatósági akadály kiküszöbölésére irányuló felhívás.

4. §  A PST hoz döntést az 1. § c) pontja szerinti, következő esetekben:
a) a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre vonatkozó tőkepuffer képzésére és tartására 

kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata,
b) rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata.

5. § (1) A  monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök hoz az  1.  § d)  pontja szerinti döntést  
az MNB tv. 39–41. §-ában meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai 
hatálya alá nem tartozó személyek és szervezetek (a továbbiakban együtt: nem felügyelt szervezet) MNB rendelettel 
elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló 
szervezeti egység által kezdeményezett bírság alkalmazásáról, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását.

 (2) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 
hitelösztönzésért felelős alelnök hoz az  1.  § d)  pontja szerinti döntést a  nem felügyelt szervezet MNB rendelettel 
elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló 
szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés és bírság alkalmazásáról, ide nem értve az  eljárási bírság 
kiszabását.

 (3) A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § d) pontja szerinti következő esetekben:
a) a  nem felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége 

teljesítésének ellenőrzése alapján, a  vezetése alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés 
alkalmazása,

b) a  nem felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve 
az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való 
kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott 
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (4) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz az 1. § d) pontja szerinti döntést a nem felügyelt szervezet 
MNB rendelettel elrendelt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének a vezetése alatt álló szervezeti 
egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzésekről, ideértve az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján 
előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való 
döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

 (5) Amennyiben a  döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a  döntés meghozatala az  (1)  bekezdés 
és a  (3)  bekezdés a)  pontja szerint egyidejűleg a  monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnök és 
a Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra a monetáris politikáért és 
pénzügyi stabilitásért felelős alelnök jogosult.

6. § (1) A  nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és 
hitelösztönzésért felelős alelnök hoz az  1.  § e)  pontja szerinti döntést a  forgalomban lévő magyar törvényes 
fizetőeszközről, valamint az  MNB által forgalomból bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és 
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készíttetésének ellenőrzése során, az  irányítása alatt álló szervezeti egység által kezdeményezett intézkedés és 
bírság alkalmazásáról, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását.

 (2) A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § e) pontja szerinti következő esetekben:
a) a forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, valamint az MNB által forgalomból bevont bankjegyről 

és érméről utánzat készítésének és készíttetésének engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása 
iránti eljárásban hozott döntések,

b) a forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, valamint az MNB által forgalomból bevont bankjegyről 
és érméről utánzat készítésének és készíttetésének a vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével 
kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott 
cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint 
az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.

7. § (1) Az engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz az 1. § f ) pontja szerinti döntést a bizalmi 
vagyonkezelő tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, az engedély visszavonása esetében.

 (2) A  pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a  feladatköre 
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § f ) pontja szerinti, az (1) és (3) bekezdésben nem nevesített esetekben.

 (3) Az  engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység 
illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § f ) pontja szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó 
következő esetekben:
a) az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b) a megkeresés iránti végzés,
c) hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d) a hiánypótlást elrendelő végzés,
e) hatósági bizonyítvány kiállítása,
f ) a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés.

3. Hatósági döntések aláírása

8. § (1) A döntéshozó személy jogosult az általa hozott döntés aláírására.
 (2) A  döntéshozó akadályoztatása vagy a  2–7.  §-ban a  döntéshozatalra kijelölt munkakör betöltetlensége esetén 

a helyettesítésre vonatkozó szabályok, a döntéshozó eljárásból való kizárása esetén a kizárásra vonatkozó szabályok 
megfelelően alkalmazandók.

4. Helyettesítésre, kizárásra vonatkozó szabályok

9. § (1) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezető akadályoztatása esetén
a) az  alelnököt az  ügyvezető igazgató, amennyiben több ügyvezető igazgatót felügyel, az  általa kijelölt 

ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató által nem felügyelt, SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység esetén 
az igazgató,

b) az ügyvezető igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt igazgató vagy 
– az igazgatói munkakör betöltetlensége esetén – főosztályvezető,

c) az  igazgatót az  általa vagy az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt, vezetői hatáskörrel 
rendelkező személy,

d) a  főosztályvezetőt az  általa vagy az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt osztályvezető, 
illetve ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,

e) az  önálló osztály vezetőjét az  SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt főosztályvezető, 
osztályvezető, illetve ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,

f ) az osztályvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
g) a vizsgálatvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője 
helyettesíti.

 (2) A  hatáskörgyakorlásra jogosult vezetői munkakör betöltetlensége esetén, helyettes kijelölésének, megbízásának 
hiányában, a  hatáskörgyakorlásra jogosult és helyettese egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén, továbbá 
a hatáskörgyakorlásra jogosult eljárásból való kizárása esetén az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezető a hatáskör 
gyakorlója.
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 (3) A  hatáskörgyakorlásra az  (1) és (2)  bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra  
nem delegálhatja.

5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések

10. § (1) A  döntés módosítására, visszavonására, kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

 (2) A  döntés kijavítása tárgyában a  feladatköre alapján illetékes igazgató vagy – igazgatói szint hiányában –  
ügyvezető igazgató hoz döntést.

6. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2023. január 15-én lép hatályba.

12. §  E  rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a  hatálybalépés napján az  MNB végleges 
döntést nem hozott.

13. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás,  
valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (5)  bekezdésében és 27.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 
a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. azonnali átutalás kiegészítő adatai: a fizetési művelet azonosítását lehetővé tévő alapadatokon túl az azonnali 
átutalás kezdeményezésének módjára, teljesítésére, illetve a  fizetési helyzetre vonatkozó, a  4.  mellékletben 
meghatározott adatok, függetlenül attól, hogy a  fizető fél, a  kedvezményezett, az  átutalás lebonyolításában részt 
vevő pénzforgalmi szolgáltató vagy egyéb személy adta meg az adatokat,”

 (2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. egységes adatbeviteli megoldás: az 5. mellékletben meghatározott olyan dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi 
azonnali átutalási megbízás benyújtásához szükséges adatok vagy azok egy részének egy készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközhöz történő automatizált eljuttatását,”

 (3) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató: olyan pénzforgalmi 
szolgáltató, amely a  pénzforgalmi szolgáltatások közül fizetés-kezdeményezési szolgáltatás mellett legfeljebb 
számlainformációs, illetve kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve az elektronikuspénzt – 
kibocsátási szolgáltatást nyújt,”
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 (3) A  hatáskörgyakorlásra az  (1) és (2)  bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra  
nem delegálhatja.

5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések

10. § (1) A  döntés módosítására, visszavonására, kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

 (2) A  döntés kijavítása tárgyában a  feladatköre alapján illetékes igazgató vagy – igazgatói szint hiányában –  
ügyvezető igazgató hoz döntést.

6. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2023. január 15-én lép hatályba.

12. §  E  rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a  hatálybalépés napján az  MNB végleges 
döntést nem hozott.

13. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás,  
valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (5)  bekezdésében és 27.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 
a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. azonnali átutalás kiegészítő adatai: a fizetési művelet azonosítását lehetővé tévő alapadatokon túl az azonnali 
átutalás kezdeményezésének módjára, teljesítésére, illetve a  fizetési helyzetre vonatkozó, a  4.  mellékletben 
meghatározott adatok, függetlenül attól, hogy a  fizető fél, a  kedvezményezett, az  átutalás lebonyolításában részt 
vevő pénzforgalmi szolgáltató vagy egyéb személy adta meg az adatokat,”

 (2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. egységes adatbeviteli megoldás: az 5. mellékletben meghatározott olyan dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi 
azonnali átutalási megbízás benyújtásához szükséges adatok vagy azok egy részének egy készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközhöz történő automatizált eljuttatását,”

 (3) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató: olyan pénzforgalmi 
szolgáltató, amely a  pénzforgalmi szolgáltatások közül fizetés-kezdeményezési szolgáltatás mellett legfeljebb 
számlainformációs, illetve kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve az elektronikuspénzt – 
kibocsátási szolgáltatást nyújt,”
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 (3) A  hatáskörgyakorlásra az  (1) és (2)  bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra  
nem delegálhatja.

5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések

10. § (1) A  döntés módosítására, visszavonására, kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az  adott döntés 
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

 (2) A  döntés kijavítása tárgyában a  feladatköre alapján illetékes igazgató vagy – igazgatói szint hiányában –  
ügyvezető igazgató hoz döntést.

6. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2023. január 15-én lép hatályba.

12. §  E  rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a  hatálybalépés napján az  MNB végleges 
döntést nem hozott.

13. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás,  
valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (5)  bekezdésében és 27.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 
a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. azonnali átutalás kiegészítő adatai: a fizetési művelet azonosítását lehetővé tévő alapadatokon túl az azonnali 
átutalás kezdeményezésének módjára, teljesítésére, illetve a  fizetési helyzetre vonatkozó, a  4.  mellékletben 
meghatározott adatok, függetlenül attól, hogy a  fizető fél, a  kedvezményezett, az  átutalás lebonyolításában részt 
vevő pénzforgalmi szolgáltató vagy egyéb személy adta meg az adatokat,”

 (2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. egységes adatbeviteli megoldás: az 5. mellékletben meghatározott olyan dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi 
azonnali átutalási megbízás benyújtásához szükséges adatok vagy azok egy részének egy készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközhöz történő automatizált eljuttatását,”

 (3) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató: olyan pénzforgalmi 
szolgáltató, amely a  pénzforgalmi szolgáltatások közül fizetés-kezdeményezési szolgáltatás mellett legfeljebb 
számlainformációs, illetve kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve az elektronikuspénzt – 
kibocsátási szolgáltatást nyújt,”
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 (4) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7a. jóváírás: a  pénzforgalmi szolgáltató által a  fizetési műveletek teljesítésére alkalmazott informatikai 
rendszertől függetlenül a  fizetési művelet összegének a  kedvezményezett rendelkezésére bocsátása akként, 
hogy a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési műveletet értéknappal (jóváírási értéknap) látja el, valamint 
a  kedvezményezettnek a  pénzforgalmi szolgáltatóval szembeni követelését véglegesen és visszavonhatatlanul 
megemeli a  fizetési művelet összegével oly módon, hogy azzal a  kedvezményezett ezt követően azonnal, 
teljeskörűen rendelkezni tudjon,”

 (5) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. többfunkciós eszköz: az ügyfél birtokában lévő szöveges, beszéd-, képi, videó- vagy adatátvitelt lehetővé tévő 
eszköz, amely pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételén kívül egyéb szolgáltatások igénybevételére is alkalmas, 
így különösen a táblagép és az okostelefon.”

2. §  A Rendelet 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„4. Másodlagos számlaazonosító
4.  § (1) A  számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a  rendelkezésre jogosult – amennyiben 
a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra 
mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési 
címet, az  állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg 
a  számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál tett bejelentés útján (másodlagos 
számlaazonosító hozzárendelése).
(2) A  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a  keretszerződésben lehetővé teheti, hogy a  fizetési 
számla azonosítására a  számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában a  rendelkezésre jogosult másodlagos 
számlaazonosítóként egyéb azonosítót határozzon meg.
(3) A rendelkezésre jogosult egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosítót is hozzárendelhet, azonban 
egy adott másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához rendelhet hozzá.
(4) A  rendelkezésre jogosult a  másodlagos számlaazonosító hozzárendelését, annak módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a bejelentésre meghatározott időtartam 
alatt teheti meg, amely időtartamról az ügyfeleket tájékoztatja.
(5) A  rendelkezésre jogosult – amennyiben a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – a  (4)  bekezdés 
szerinti időtartamon belül bármikor kérheti a  bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.
(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően másodlagos számlaazonosító a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának 
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján megnyitott fizetési számlához, 
valamint a  kizárólag a  számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló 
fizetési számlához, a  számlatulajdonos és a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodása alapján 
rendelhető hozzá.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, törlésére, módosítására vonatkozó 
bejelentésnek a  (4)  bekezdésben meghatározott időtartamon belüli, általa való kézhezvételének időpontját 
legalább év, hónap, nap, óra, perc részletezésben rögzíti és tárolja.
(8) A  pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb a  (7)  bekezdés szerinti időpontot követő egy órán belül meggyőződik 
arról, hogy a rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító ilyenként való használatára vagy egy bejelentett 
másodlagos számlaazonosító módosítására, törlésére jogosult-e.
(9) A  (8) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító 
hozzárendelést vagy a bejelentett másodlagos azonosító módosítása, törlése iránti kérést visszautasítja.
4/A.  § (1) Akár a  számlatulajdonos, akár egyéb rendelkezésre jogosult teszi meg a  másodlagos számlaazonosító 
hozzárendelést, legkésőbb a 4. § (7) bekezdése szerinti időpontot követő egy órán belül a pénzforgalmi szolgáltató 
részére meg kell adni a természetes személy számlatulajdonos hozzájárulását ahhoz, hogy
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 (4) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7a. jóváírás: a  pénzforgalmi szolgáltató által a  fizetési műveletek teljesítésére alkalmazott informatikai 
rendszertől függetlenül a  fizetési művelet összegének a  kedvezményezett rendelkezésére bocsátása akként, 
hogy a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési műveletet értéknappal (jóváírási értéknap) látja el, valamint 
a  kedvezményezettnek a  pénzforgalmi szolgáltatóval szembeni követelését véglegesen és visszavonhatatlanul 
megemeli a  fizetési művelet összegével oly módon, hogy azzal a  kedvezményezett ezt követően azonnal, 
teljeskörűen rendelkezni tudjon,”

 (5) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. többfunkciós eszköz: az ügyfél birtokában lévő szöveges, beszéd-, képi, videó- vagy adatátvitelt lehetővé tévő 
eszköz, amely pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételén kívül egyéb szolgáltatások igénybevételére is alkalmas, 
így különösen a táblagép és az okostelefon.”

2. §  A Rendelet 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„4. Másodlagos számlaazonosító
4.  § (1) A  számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a  rendelkezésre jogosult – amennyiben 
a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra 
mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési 
címet, az  állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg 
a  számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál tett bejelentés útján (másodlagos 
számlaazonosító hozzárendelése).
(2) A  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a  keretszerződésben lehetővé teheti, hogy a  fizetési 
számla azonosítására a  számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában a  rendelkezésre jogosult másodlagos 
számlaazonosítóként egyéb azonosítót határozzon meg.
(3) A rendelkezésre jogosult egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosítót is hozzárendelhet, azonban 
egy adott másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához rendelhet hozzá.
(4) A  rendelkezésre jogosult a  másodlagos számlaazonosító hozzárendelését, annak módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a bejelentésre meghatározott időtartam 
alatt teheti meg, amely időtartamról az ügyfeleket tájékoztatja.
(5) A  rendelkezésre jogosult – amennyiben a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – a  (4)  bekezdés 
szerinti időtartamon belül bármikor kérheti a  bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.
(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően másodlagos számlaazonosító a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának 
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján megnyitott fizetési számlához, 
valamint a  kizárólag a  számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló 
fizetési számlához, a  számlatulajdonos és a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodása alapján 
rendelhető hozzá.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, törlésére, módosítására vonatkozó 
bejelentésnek a  (4)  bekezdésben meghatározott időtartamon belüli, általa való kézhezvételének időpontját 
legalább év, hónap, nap, óra, perc részletezésben rögzíti és tárolja.
(8) A  pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb a  (7)  bekezdés szerinti időpontot követő egy órán belül meggyőződik 
arról, hogy a rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító ilyenként való használatára vagy egy bejelentett 
másodlagos számlaazonosító módosítására, törlésére jogosult-e.
(9) A  (8) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító 
hozzárendelést vagy a bejelentett másodlagos azonosító módosítása, törlése iránti kérést visszautasítja.
4/A.  § (1) Akár a  számlatulajdonos, akár egyéb rendelkezésre jogosult teszi meg a  másodlagos számlaazonosító 
hozzárendelést, legkésőbb a 4. § (7) bekezdése szerinti időpontot követő egy órán belül a pénzforgalmi szolgáltató 
részére meg kell adni a természetes személy számlatulajdonos hozzájárulását ahhoz, hogy

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 212. szám 9789

a) neve, a bejelentésben foglalt fizetési számla IBAN-ja és a hozzárendelt másodlagos számlaazonosító a központi 
adatbázist működtető szervezet részére átadásra kerüljön, amely ezen adatokat kezeli mindaddig, amíg 
a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a pénzforgalmi szolgáltató által lefolytatott rendszeres éves 
adatellenőrzés sikertelenül zárul,
b) az  a)  pontban meghatározott adatait a  központi adatbázist működtető szervezet a  pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtása és a  fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása, elszámolása 
és teljesítése keretében a  fizetési megbízás teljesítése, valamint a  fizetési kérelem továbbítása céljából a  fizetési 
műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi 
intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére továbbítsa.
(2) Amennyiben nem a  természetes személy számlatulajdonos jogosult a  másodlagos számlaazonosító kapcsán 
az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására, akkor a számlatulajdonos beszerzi a jogosult (1) bekezdés szerinti, 
a másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatos hozzájárulását.
(3) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti határidőn belül nem áll rendelkezésre az  (1) vagy (2)  bekezdés szerinti 
hozzájárulás, a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelését elutasítja.
(4) A  pénzforgalmi szolgáltató a  rendelkezésre jogosult másodlagos számlaazonosító hozzárendelésének 
adattartalmát a 4. § (8) bekezdésében foglaltak teljesítésétől, természetes személy esetében az (1) vagy (2) bekezdés 
szerinti hozzájárulás pénzforgalmi szolgáltatónál való rendelkezésre állásától számított legfeljebb egy órán belül 
továbbítja a központi adatbázist kezelő szervezetnek, amely azt haladéktalanul rögzíti a központi adatbázisban.
(5) A  bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására irányuló kérést a  pénzforgalmi szolgáltató 
a másodlagos számlaazonosító bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kezeli.
(6) A  bejelentett másodlagos számlaazonosító törlésére irányuló kérésről a  pénzforgalmi szolgáltató a  4.  § 
(8) bekezdésében foglaltak teljesítésétől számított egy órán belül értesíti a központi adatbázist kezelő szervezetet, 
amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
(7) A  pénzforgalmi szolgáltató a  4.  § (7)  bekezdése szerinti időponttól számítva évente egyeztet 
a  számlatulajdonossal vagy az  általa az  egyeztetés lefolytatására felhatalmazott egyéb rendelkezésre jogosulttal 
a  fizetési számlához rendelt másodlagos számlaazonosítók érvényességéről akként, hogy a  rendelkezésre 
jogosultnak a  másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére vonatkozó korábbi bejelentésének a  megerősítését 
a  bejelentés kézhezvétele napjának számánál fogva megfelelő napig beszerzi. A  pénzforgalmi szolgáltató 
az  évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően közvetlenül értesíti 
a  számlatulajdonost az  adategyeztetésről, valamint az  adategyeztetés elmaradásának a  (8)  bekezdésben foglalt 
következményéről.
(8) Amennyiben az  adategyeztetés a  pénzforgalmi szolgáltató (7)  bekezdés szerinti értesítése ellenére az  ott 
meghatározott határidőben nem történik meg, a  másodlagos számlaazonosító a  határidő lejártát követő napon 
0 órakor érvényét veszti, amely tényt a  pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul jelzi a  központi adatbázis 
működtetését végző szervezetnek, amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
(9) A  pénzforgalmi szolgáltató a  számlatulajdonos azon fizetési számlájának megszűnését, amelyhez másodlagos 
számlaazonosítót rendelt, haladéktalanul bejelenti a  központi adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely 
azt a bejelentés átvételét követően haladéktalanul törli a központi adatbázisból.”

3. § (1) A Rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési számla egyenlegéről többfunkciós eszközön elérhető 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján ad tájékoztatást az ügyfélnek, ekként legalább a szabad rendelkezésére 
álló, fizetési műveletek teljesítésének céljából felhasználható összeget jeleníti meg, amely összeget a pénzforgalmi 
szolgáltató a fizetési művelet teljesítését követően haladéktalanul − az ügyfél közreműködése nélkül – módosítani 
köteles.”

 (2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési megbízás (1)–(5)  bekezdés szerinti átvételi időpontját 
megelőzően
a) a fizető fél fizetési számláját a fizetési megbízás összegével nem terhelheti meg, és
b) a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetési megbízás, a sorban álló hatósági átutalási megbízás, valamint 
az átutalási végzés kivételével a fizetési számláján a fizetési megbízás összegét nem különítheti el.”
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 (4) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7a. jóváírás: a  pénzforgalmi szolgáltató által a  fizetési műveletek teljesítésére alkalmazott informatikai 
rendszertől függetlenül a  fizetési művelet összegének a  kedvezményezett rendelkezésére bocsátása akként, 
hogy a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési műveletet értéknappal (jóváírási értéknap) látja el, valamint 
a  kedvezményezettnek a  pénzforgalmi szolgáltatóval szembeni követelését véglegesen és visszavonhatatlanul 
megemeli a  fizetési művelet összegével oly módon, hogy azzal a  kedvezményezett ezt követően azonnal, 
teljeskörűen rendelkezni tudjon,”

 (5) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. többfunkciós eszköz: az ügyfél birtokában lévő szöveges, beszéd-, képi, videó- vagy adatátvitelt lehetővé tévő 
eszköz, amely pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételén kívül egyéb szolgáltatások igénybevételére is alkalmas, 
így különösen a táblagép és az okostelefon.”

2. §  A Rendelet 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„4. Másodlagos számlaazonosító
4.  § (1) A  számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a  rendelkezésre jogosult – amennyiben 
a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra 
mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési 
címet, az  állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg 
a  számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál tett bejelentés útján (másodlagos 
számlaazonosító hozzárendelése).
(2) A  fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a  keretszerződésben lehetővé teheti, hogy a  fizetési 
számla azonosítására a  számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában a  rendelkezésre jogosult másodlagos 
számlaazonosítóként egyéb azonosítót határozzon meg.
(3) A rendelkezésre jogosult egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosítót is hozzárendelhet, azonban 
egy adott másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához rendelhet hozzá.
(4) A  rendelkezésre jogosult a  másodlagos számlaazonosító hozzárendelését, annak módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a bejelentésre meghatározott időtartam 
alatt teheti meg, amely időtartamról az ügyfeleket tájékoztatja.
(5) A  rendelkezésre jogosult – amennyiben a  számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – a  (4)  bekezdés 
szerinti időtartamon belül bármikor kérheti a  bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy törlését 
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.
(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően másodlagos számlaazonosító a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának 
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján megnyitott fizetési számlához, 
valamint a  kizárólag a  számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló 
fizetési számlához, a  számlatulajdonos és a  számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodása alapján 
rendelhető hozzá.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, törlésére, módosítására vonatkozó 
bejelentésnek a  (4)  bekezdésben meghatározott időtartamon belüli, általa való kézhezvételének időpontját 
legalább év, hónap, nap, óra, perc részletezésben rögzíti és tárolja.
(8) A  pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb a  (7)  bekezdés szerinti időpontot követő egy órán belül meggyőződik 
arról, hogy a rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító ilyenként való használatára vagy egy bejelentett 
másodlagos számlaazonosító módosítására, törlésére jogosult-e.
(9) A  (8) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító 
hozzárendelést vagy a bejelentett másodlagos azonosító módosítása, törlése iránti kérést visszautasítja.
4/A.  § (1) Akár a  számlatulajdonos, akár egyéb rendelkezésre jogosult teszi meg a  másodlagos számlaazonosító 
hozzárendelést, legkésőbb a 4. § (7) bekezdése szerinti időpontot követő egy órán belül a pénzforgalmi szolgáltató 
részére meg kell adni a természetes személy számlatulajdonos hozzájárulását ahhoz, hogy
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a) neve, a bejelentésben foglalt fizetési számla IBAN-ja és a hozzárendelt másodlagos számlaazonosító a központi 
adatbázist működtető szervezet részére átadásra kerüljön, amely ezen adatokat kezeli mindaddig, amíg 
a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a pénzforgalmi szolgáltató által lefolytatott rendszeres éves 
adatellenőrzés sikertelenül zárul,
b) az  a)  pontban meghatározott adatait a  központi adatbázist működtető szervezet a  pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtása és a  fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása, elszámolása 
és teljesítése keretében a  fizetési megbízás teljesítése, valamint a  fizetési kérelem továbbítása céljából a  fizetési 
műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi 
intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére továbbítsa.
(2) Amennyiben nem a  természetes személy számlatulajdonos jogosult a  másodlagos számlaazonosító kapcsán 
az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására, akkor a számlatulajdonos beszerzi a jogosult (1) bekezdés szerinti, 
a másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatos hozzájárulását.
(3) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti határidőn belül nem áll rendelkezésre az  (1) vagy (2)  bekezdés szerinti 
hozzájárulás, a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelését elutasítja.
(4) A  pénzforgalmi szolgáltató a  rendelkezésre jogosult másodlagos számlaazonosító hozzárendelésének 
adattartalmát a 4. § (8) bekezdésében foglaltak teljesítésétől, természetes személy esetében az (1) vagy (2) bekezdés 
szerinti hozzájárulás pénzforgalmi szolgáltatónál való rendelkezésre állásától számított legfeljebb egy órán belül 
továbbítja a központi adatbázist kezelő szervezetnek, amely azt haladéktalanul rögzíti a központi adatbázisban.
(5) A  bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására irányuló kérést a  pénzforgalmi szolgáltató 
a másodlagos számlaazonosító bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kezeli.
(6) A  bejelentett másodlagos számlaazonosító törlésére irányuló kérésről a  pénzforgalmi szolgáltató a  4.  § 
(8) bekezdésében foglaltak teljesítésétől számított egy órán belül értesíti a központi adatbázist kezelő szervezetet, 
amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
(7) A  pénzforgalmi szolgáltató a  4.  § (7)  bekezdése szerinti időponttól számítva évente egyeztet 
a  számlatulajdonossal vagy az  általa az  egyeztetés lefolytatására felhatalmazott egyéb rendelkezésre jogosulttal 
a  fizetési számlához rendelt másodlagos számlaazonosítók érvényességéről akként, hogy a  rendelkezésre 
jogosultnak a  másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére vonatkozó korábbi bejelentésének a  megerősítését 
a  bejelentés kézhezvétele napjának számánál fogva megfelelő napig beszerzi. A  pénzforgalmi szolgáltató 
az  évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően közvetlenül értesíti 
a  számlatulajdonost az  adategyeztetésről, valamint az  adategyeztetés elmaradásának a  (8)  bekezdésben foglalt 
következményéről.
(8) Amennyiben az  adategyeztetés a  pénzforgalmi szolgáltató (7)  bekezdés szerinti értesítése ellenére az  ott 
meghatározott határidőben nem történik meg, a  másodlagos számlaazonosító a  határidő lejártát követő napon 
0 órakor érvényét veszti, amely tényt a  pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul jelzi a  központi adatbázis 
működtetését végző szervezetnek, amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
(9) A  pénzforgalmi szolgáltató a  számlatulajdonos azon fizetési számlájának megszűnését, amelyhez másodlagos 
számlaazonosítót rendelt, haladéktalanul bejelenti a  központi adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely 
azt a bejelentés átvételét követően haladéktalanul törli a központi adatbázisból.”

3. § (1) A Rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési számla egyenlegéről többfunkciós eszközön elérhető 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján ad tájékoztatást az ügyfélnek, ekként legalább a szabad rendelkezésére 
álló, fizetési műveletek teljesítésének céljából felhasználható összeget jeleníti meg, amely összeget a pénzforgalmi 
szolgáltató a fizetési művelet teljesítését követően haladéktalanul − az ügyfél közreműködése nélkül – módosítani 
köteles.”

 (2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési megbízás (1)–(5)  bekezdés szerinti átvételi időpontját 
megelőzően
a) a fizető fél fizetési számláját a fizetési megbízás összegével nem terhelheti meg, és
b) a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetési megbízás, a sorban álló hatósági átutalási megbízás, valamint 
az átutalási végzés kivételével a fizetési számláján a fizetési megbízás összegét nem különítheti el.”9790 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 212. szám 

4. §  A Rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő ba) alpont lép, és a bekezdés a következő bb) alponttal 
egészül ki:
[A 16.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti fizetési művelet esetében a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy 
a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás 
7.  § szerinti átvételét és a  teljesítéshez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet fizető fél fizetési számláján történő 
rendelkezésre állását követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha]
„ba) a fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be, vagy
bb) a  papír alapon benyújtott rendszeres átutalási megbízás ismételten, az  első terhelési napot követően kerül 
teljesítésre.”

5. §  A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet összegének a saját számláján történt jóváírását 
követően haladéktalanul jóváírja a fizetési művelet összegét a kedvezményezett fizetési számláján.”

6. §  A Rendelet 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„23.  § Ha a  fizető fél és a  kedvezményezett között a  fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi 
szolgáltató által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató
a) azonnali átutalás esetében – a  26.  § (5)  bekezdésében foglalt kivétellel – legkésőbb a  fizetési megbízás 
7.  § (4)  bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül jóváírja a  fizetési művelet összegét 
a kedvezményezett fizetési számláján,
b) egyéb fizetési művelet esetében a  17.  § (2)  bekezdésében foglalt teljesítési határidő figyelembevételével 
a  fizető fél fizetési számlájának a  megterhelését követően a  fizetési művelet összegét haladéktalanul jóváírja 
a kedvezményezett fizetési számláján.
24.  § (1) A  pénzforgalmi szolgáltató a  nála befizetett készpénz összegét a  számlatulajdonos fizetési számláján  
– a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – aznapi értéknappal haladéktalanul jóváírja, ha a készpénzbefizetés
a) forintban, vagy
b) fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minősülő számlatulajdonos javára a  fizetési számla pénznemével 
megegyező pénznemben
történik.
(2) Amennyiben a  számlatulajdonos nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, és a  készpénzbefizetés a  számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatónál forinton kívüli, a  fizetési számla pénznemével megegyező pénznemben történik, 
a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jóváírást legkésőbb a pénzösszeg átvételét követő munkanapon 
teljesíti.
(3) Automata bankjegykiadó gép útján történő készpénzbefizetés esetén a  pénzösszegnek a  kedvezményezett 
fizetési számláján történő jóváírását a befizetés összegszerűségének a befizetést követő három munkanapon belül 
történő ellenőrzése munkanapján, a jóváírási értéknappal végzi el a pénzforgalmi szolgáltató.”

7. §  A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § (1) A  kedvezményezett a  pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a  pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet 
a fizető félnél.
(2) A  kedvezményezett meghatározza a  fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a  fizetési 
kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az  azonnali átutalási megbízás megadásához 
szükséges valamennyi adatot.
(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között 
a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót 
nem adhat meg.
(4) A  kedvezményezett a  fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a  pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban 
az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma 
helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.
(5) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a  (2) vagy (3)  bekezdésben 
foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a  visszautasítás okának 
közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató 
a  fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a  befogadásból 
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4. §  A Rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő ba) alpont lép, és a bekezdés a következő bb) alponttal 
egészül ki:
[A 16.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti fizetési művelet esetében a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy 
a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás 
7.  § szerinti átvételét és a  teljesítéshez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet fizető fél fizetési számláján történő 
rendelkezésre állását követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha]
„ba) a fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be, vagy
bb) a  papír alapon benyújtott rendszeres átutalási megbízás ismételten, az  első terhelési napot követően kerül 
teljesítésre.”

5. §  A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet összegének a saját számláján történt jóváírását 
követően haladéktalanul jóváírja a fizetési művelet összegét a kedvezményezett fizetési számláján.”

6. §  A Rendelet 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„23.  § Ha a  fizető fél és a  kedvezményezett között a  fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi 
szolgáltató által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató
a) azonnali átutalás esetében – a  26.  § (5)  bekezdésében foglalt kivétellel – legkésőbb a  fizetési megbízás 
7.  § (4)  bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül jóváírja a  fizetési művelet összegét 
a kedvezményezett fizetési számláján,
b) egyéb fizetési művelet esetében a  17.  § (2)  bekezdésében foglalt teljesítési határidő figyelembevételével 
a  fizető fél fizetési számlájának a  megterhelését követően a  fizetési művelet összegét haladéktalanul jóváírja 
a kedvezményezett fizetési számláján.
24.  § (1) A  pénzforgalmi szolgáltató a  nála befizetett készpénz összegét a  számlatulajdonos fizetési számláján  
– a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – aznapi értéknappal haladéktalanul jóváírja, ha a készpénzbefizetés
a) forintban, vagy
b) fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minősülő számlatulajdonos javára a  fizetési számla pénznemével 
megegyező pénznemben
történik.
(2) Amennyiben a  számlatulajdonos nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, és a  készpénzbefizetés a  számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatónál forinton kívüli, a  fizetési számla pénznemével megegyező pénznemben történik, 
a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jóváírást legkésőbb a pénzösszeg átvételét követő munkanapon 
teljesíti.
(3) Automata bankjegykiadó gép útján történő készpénzbefizetés esetén a  pénzösszegnek a  kedvezményezett 
fizetési számláján történő jóváírását a befizetés összegszerűségének a befizetést követő három munkanapon belül 
történő ellenőrzése munkanapján, a jóváírási értéknappal végzi el a pénzforgalmi szolgáltató.”

7. §  A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § (1) A  kedvezményezett a  pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a  pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet 
a fizető félnél.
(2) A  kedvezményezett meghatározza a  fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a  fizetési 
kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az  azonnali átutalási megbízás megadásához 
szükséges valamennyi adatot.
(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között 
a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót 
nem adhat meg.
(4) A  kedvezményezett a  fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a  pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban 
az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma 
helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.
(5) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a  (2) vagy (3)  bekezdésben 
foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a  visszautasítás okának 
közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató 
a  fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a  befogadásból 
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ráháruló feladatokat a  beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi és a  (2) vagy (3)  bekezdésben foglaltaknak 
meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul 
visszautasítja.
(6) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató – a  fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet, annak beérkezésétől számított 
öt másodpercen belül eljuttatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.
(7) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megküldi a  fizető fél részére a  fizetési kérelmet, a  fizető 
féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában.
(8) A  fizető féllel kötött, (7)  bekezdés szerinti megállapodás hiányában a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója 
a fizetési kérelemnek a fizető fél részére való megküldését visszautasíthatja.
(9) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő megküldéséről vagy 
annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított öt másodpercen belül értesíti a kedvezményezett 
fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltatót, amely a  visszautasításról haladéktalanul értesíti 
a kedvezményezettet.”

8. §  A Rendelet 35. és 36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„35. § (1) Azonnali átutalási megbízásnak minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha
a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,
b) összege legfeljebb 20 millió Ft,
c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,
d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával 
kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem 
igénylő módon dolgozza fel, valamint
e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.
(2) A  fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 
feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül.
(3) Amennyiben a  pénzforgalmi szolgáltató olyan hordozható többfunkciós eszközön bocsát az  ügyfele 
rendelkezésére készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, amely alkalmas azonnali átutalási megbízás 
kezdeményezésére az  egységes adatbeviteli megoldással, a  pénzforgalmi szolgáltató köteles lehetővé tenni 
az azonnali átutalási megbízásnak az egységes adatbeviteli megoldás útján történő benyújtását.
(4) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója legkésőbb az azonnali átutalási megbízásnak minősülő fizetési megbízás 
7.  § (4)  bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül eljuttatja a  megbízás adattartalmát 
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.
(5) Ha az  azonnali átutalási megbízáshoz kapcsolódóan azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, 
a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési megbízás teljes adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a  fizetési 
művelet teljesítésében közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(6) Ha az  azonnali átutalási megbízáshoz kapcsolódóan azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra 
került, a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  keretszerződésben meghatározott utólagos tájékoztatással 
megegyező módon, azzal egyidejűleg ezen adatot is továbbítja a  fogyasztónak nem minősülő fizető fél részére. 
A  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a  Pft. szerinti kedvezményezett tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az azonnali átutalás kiegészítő adatát is továbbítja a kedvezményezett 
részére.
(7) A  pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé a  részére 
egy  másik pénzforgalmi szolgáltató által továbbított fizetési művelet teljesítését – a  visszautasítás okának 
közlésével  –, ha a  7.  § (9)  bekezdése alapján részére továbbított adatok szerint a  fizetési megbízás fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételének a  7.  § (8)  bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt 
időtartam a 20 másodpercet meghaladja.
(8) Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató 
által vezetett fizetési számlák között történik, a  pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a  fizetési 
művelet teljesítését, ha a  fizetési megbízás átvételének a  7.  § (8)  bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt 
időtartam a 20 másodpercet meghaladja.
(9) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletről történt értesülését követően haladéktalanul 
elküldi a  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak címzett, a  fizetési művelet teljesítésének 
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visszautasításáról szóló – a  visszautasítás okát is tartalmazó – vagy a  fizetési művelet teljesítéséről szóló 
tájékoztatást.
(10) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást oly módon küldi meg, amely 
mód biztosítja, hogy a  tájékoztatás a  fizetési műveletről történt értesülését követően legfeljebb öt másodpercen 
belül megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(11) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a  fizető felet a  fizetési 
művelet teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (7), (8) és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
(9)  bekezdés szerinti tájékoztatásról, annak beérkezését követően a  keretszerződésben meghatározott módon, 
a  visszautasítás okának közlésével. Ha az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön elérhető 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a  pénzforgalmi szolgáltató – a  (13)  bekezdésben foglalt 
kivétellel  – ezen tájékoztatási kötelezettségét a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz útján külön értesítésben is teljesíti.
(12) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési művelet teljesítésére vonatkozó, 
(9) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmáról – a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – haladéktalanul értesíti 
a  fizető felet. A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  tájékoztatást a  keretszerződésben 
meghatározott módon teljesíti. Amennyiben az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön 
elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét 
a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján is teljesíti.
(13) A fizető fél kifejezett, külön nyilatkozatával kizárhatja a (11) és (12) bekezdésben meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatója által a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján teljesítendő 
tájékoztatást.
(14) Az  egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott azonnali átutalási megbízás esetében a  fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszerben szabványosított módon tájékoztatja a  kedvezményezettet a  fizetési művelet teljesítésének 
visszautasításáról vagy a fizetési művelet teljesítéséről
a) a (9) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhez vételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(15) Ha a  fizető fél az  átutalási megbízást a  kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a  feltüntetésével 
nyújtotta be, a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  Pft. szerinti utólagos tájékoztatásban a  kedvezményezett 
adataként ezen másodlagos számlaazonosítót tünteti fel.
36.  § (1) A  kedvezményezett a  pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a  pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet 
a fizető félnél.
(2) A  kedvezményezett meghatározza a  fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a  fizetési 
kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az  azonnali átutalási megbízás megadásához 
szükséges valamennyi adatot.
(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között 
a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót 
nem adhat meg.
(4) A  kedvezményezett a  fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a  pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban 
az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma 
helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.
(5) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a  (2) vagy (3)  bekezdésben 
foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a  visszautasítás okának 
közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató 
a  fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a  befogadásból 
ráháruló feladatokat a  beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi és a  (2) vagy (3)  bekezdésben foglaltaknak 
meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul 
visszautasítja.
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ráháruló feladatokat a  beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi és a  (2) vagy (3)  bekezdésben foglaltaknak 
meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul 
visszautasítja.
(6) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató – a  fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet, annak beérkezésétől számított 
öt másodpercen belül eljuttatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.
(7) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megküldi a  fizető fél részére a  fizetési kérelmet, a  fizető 
féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában.
(8) A  fizető féllel kötött, (7)  bekezdés szerinti megállapodás hiányában a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója 
a fizetési kérelemnek a fizető fél részére való megküldését visszautasíthatja.
(9) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő megküldéséről vagy 
annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított öt másodpercen belül értesíti a kedvezményezett 
fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltatót, amely a  visszautasításról haladéktalanul értesíti 
a kedvezményezettet.”

8. §  A Rendelet 35. és 36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„35. § (1) Azonnali átutalási megbízásnak minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha
a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,
b) összege legfeljebb 20 millió Ft,
c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,
d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával 
kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem 
igénylő módon dolgozza fel, valamint
e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.
(2) A  fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 
feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül.
(3) Amennyiben a  pénzforgalmi szolgáltató olyan hordozható többfunkciós eszközön bocsát az  ügyfele 
rendelkezésére készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, amely alkalmas azonnali átutalási megbízás 
kezdeményezésére az  egységes adatbeviteli megoldással, a  pénzforgalmi szolgáltató köteles lehetővé tenni 
az azonnali átutalási megbízásnak az egységes adatbeviteli megoldás útján történő benyújtását.
(4) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója legkésőbb az azonnali átutalási megbízásnak minősülő fizetési megbízás 
7.  § (4)  bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül eljuttatja a  megbízás adattartalmát 
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.
(5) Ha az  azonnali átutalási megbízáshoz kapcsolódóan azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, 
a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési megbízás teljes adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a  fizetési 
művelet teljesítésében közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(6) Ha az  azonnali átutalási megbízáshoz kapcsolódóan azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra 
került, a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  keretszerződésben meghatározott utólagos tájékoztatással 
megegyező módon, azzal egyidejűleg ezen adatot is továbbítja a  fogyasztónak nem minősülő fizető fél részére. 
A  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a  Pft. szerinti kedvezményezett tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az azonnali átutalás kiegészítő adatát is továbbítja a kedvezményezett 
részére.
(7) A  pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé a  részére 
egy  másik pénzforgalmi szolgáltató által továbbított fizetési művelet teljesítését – a  visszautasítás okának 
közlésével  –, ha a  7.  § (9)  bekezdése alapján részére továbbított adatok szerint a  fizetési megbízás fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételének a  7.  § (8)  bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt 
időtartam a 20 másodpercet meghaladja.
(8) Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató 
által vezetett fizetési számlák között történik, a  pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a  fizetési 
művelet teljesítését, ha a  fizetési megbízás átvételének a  7.  § (8)  bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt 
időtartam a 20 másodpercet meghaladja.
(9) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletről történt értesülését követően haladéktalanul 
elküldi a  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak címzett, a  fizetési művelet teljesítésének 
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visszautasításáról szóló – a  visszautasítás okát is tartalmazó – vagy a  fizetési művelet teljesítéséről szóló 
tájékoztatást.
(10) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást oly módon küldi meg, amely 
mód biztosítja, hogy a  tájékoztatás a  fizetési műveletről történt értesülését követően legfeljebb öt másodpercen 
belül megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(11) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a  fizető felet a  fizetési 
művelet teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (7), (8) és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
(9)  bekezdés szerinti tájékoztatásról, annak beérkezését követően a  keretszerződésben meghatározott módon, 
a  visszautasítás okának közlésével. Ha az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön elérhető 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a  pénzforgalmi szolgáltató – a  (13)  bekezdésben foglalt 
kivétellel  – ezen tájékoztatási kötelezettségét a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz útján külön értesítésben is teljesíti.
(12) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési művelet teljesítésére vonatkozó, 
(9) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmáról – a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – haladéktalanul értesíti 
a  fizető felet. A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  tájékoztatást a  keretszerződésben 
meghatározott módon teljesíti. Amennyiben az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön 
elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét 
a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján is teljesíti.
(13) A fizető fél kifejezett, külön nyilatkozatával kizárhatja a (11) és (12) bekezdésben meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatója által a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján teljesítendő 
tájékoztatást.
(14) Az  egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott azonnali átutalási megbízás esetében a  fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszerben szabványosított módon tájékoztatja a  kedvezményezettet a  fizetési művelet teljesítésének 
visszautasításáról vagy a fizetési művelet teljesítéséről
a) a (9) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhez vételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(15) Ha a  fizető fél az  átutalási megbízást a  kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a  feltüntetésével 
nyújtotta be, a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  Pft. szerinti utólagos tájékoztatásban a  kedvezményezett 
adataként ezen másodlagos számlaazonosítót tünteti fel.
36.  § (1) A  kedvezményezett a  pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a  pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet 
a fizető félnél.
(2) A  kedvezményezett meghatározza a  fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a  fizetési 
kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az  azonnali átutalási megbízás megadásához 
szükséges valamennyi adatot.
(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között 
a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót 
nem adhat meg.
(4) A  kedvezményezett a  fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a  pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban 
az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma 
helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.
(5) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a  (2) vagy (3)  bekezdésben 
foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a  visszautasítás okának 
közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató 
a  fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a  befogadásból 
ráháruló feladatokat a  beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi és a  (2) vagy (3)  bekezdésben foglaltaknak 
meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul 
visszautasítja.
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visszautasításáról szóló – a  visszautasítás okát is tartalmazó – vagy a  fizetési művelet teljesítéséről szóló 
tájékoztatást.
(10) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást oly módon küldi meg, amely 
mód biztosítja, hogy a  tájékoztatás a  fizetési műveletről történt értesülését követően legfeljebb öt másodpercen 
belül megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(11) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a  fizető felet a  fizetési 
művelet teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (7), (8) és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
(9)  bekezdés szerinti tájékoztatásról, annak beérkezését követően a  keretszerződésben meghatározott módon, 
a  visszautasítás okának közlésével. Ha az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön elérhető 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a  pénzforgalmi szolgáltató – a  (13)  bekezdésben foglalt 
kivétellel  – ezen tájékoztatási kötelezettségét a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz útján külön értesítésben is teljesíti.
(12) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési művelet teljesítésére vonatkozó, 
(9) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmáról – a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – haladéktalanul értesíti 
a  fizető felet. A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  tájékoztatást a  keretszerződésben 
meghatározott módon teljesíti. Amennyiben az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön 
elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét 
a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján is teljesíti.
(13) A fizető fél kifejezett, külön nyilatkozatával kizárhatja a (11) és (12) bekezdésben meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatója által a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján teljesítendő 
tájékoztatást.
(14) Az  egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott azonnali átutalási megbízás esetében a  fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszerben szabványosított módon tájékoztatja a  kedvezményezettet a  fizetési művelet teljesítésének 
visszautasításáról vagy a fizetési művelet teljesítéséről
a) a (9) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhez vételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(15) Ha a  fizető fél az  átutalási megbízást a  kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a  feltüntetésével 
nyújtotta be, a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  Pft. szerinti utólagos tájékoztatásban a  kedvezményezett 
adataként ezen másodlagos számlaazonosítót tünteti fel.
36.  § (1) A  kedvezményezett a  pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a  pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet 
a fizető félnél.
(2) A  kedvezményezett meghatározza a  fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a  fizetési 
kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az  azonnali átutalási megbízás megadásához 
szükséges valamennyi adatot.
(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között 
a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót 
nem adhat meg.
(4) A  kedvezményezett a  fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a  pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban 
az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma 
helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.
(5) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a  (2) vagy (3)  bekezdésben 
foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a  visszautasítás okának 
közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató 
a  fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a  befogadásból 
ráháruló feladatokat a  beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi és a  (2) vagy (3)  bekezdésben foglaltaknak 
meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul 
visszautasítja.
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(6) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató – a  fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet, annak beérkezésétől számított 
öt másodpercen belül eljuttatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.
(7) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megküldi a  fizető fél részére a  fizetési kérelmet, a  fizető 
féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában.
(8) Ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközt 
bocsát a  fizető fél rendelkezésére, a  (7)  bekezdés szerint megküldött fizetési kérelemről a  többfunkciós eszköz 
útján külön értesítésben is tájékoztatja a fizető felet. A fizető fél ezen tájékoztatást kifejezett, külön nyilatkozatával 
kizárhatja.
(9) A fizető féllel kötött, (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató a fizetési kérelemnek a fizető fél részére való megküldését visszautasíthatja.
(10) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő megküldéséről vagy 
annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított öt másodpercen belül értesíti a kedvezményezett 
fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltatót, amely a  visszautasításról haladéktalanul értesíti 
a kedvezményezettet.
(11) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás esetében 
az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerben szabványosított 
módon tájékoztatja a kedvezményezettet a fizetési művelet teljesítésének visszautasításáról vagy a fizetési művelet 
teljesítéséről
a) a 35. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(12) Ha a  kedvezményezett által benyújtott fizetési kérelemhez kapcsolódóan a  fizetési kérelem adattartalmán 
kívül azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési kérelem teljes 
adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő eljuttatásában 
közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(13) E § előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a kedvezményezett és a fizető fél ugyanazon pénzforgalmi 
szolgáltató fizetési kérelem szolgáltatását veszi igénybe.
(14) Eltérő megállapodás hiányában a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója – a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást 
nyújtó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kivételével – kizárólag a  fizetéskezdeményezés módjára hivatkozva 
nem tagadhatja meg a  fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás teljesítéséből rá háruló feladatok 
elvégzését.”

9. §  A Rendelet az 1. és 2. melléklet szerinti 4. és 5. melléklettel egészül ki.

10. § (1) A Rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában az  „átutalást feldolgozó” szövegrész helyébe az  „átutalási megbízás 

elszámolását és teljesítését végző belföldi” szöveg,
b) 6. § (7) bekezdésében a „jóváírás teljesítésére” szövegrész helyébe a „jóváírására” szöveg,
c) 9.  § (4)  bekezdésében az „óra” szövegrész helyébe az „óra, illetve munkanapnak minősülő szombati napon 

13 óra” szöveg,
d) 15. § (1) bekezdésében az „A fizető” szövegrész helyébe az „EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n belüli 

fizetési művelet esetében a fizető” szöveg,
e) 15. § (2) bekezdésében az „a fizetési” szövegrész helyébe az „az EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n 

belüli fizetési” szöveg,
f ) 21.  § (5)  bekezdésében az  „a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja” szövegrész helyébe a  „jóváírja 

a kedvezményezett fizetési számláján” szöveg,
g) 37. § (5) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltatója” szöveg,
h) 55/A. § (1) és (2) bekezdésében a „kívül” szövegrész helyébe a „kívül korlátozás nélkül” szöveg
lép.
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visszautasításáról szóló – a  visszautasítás okát is tartalmazó – vagy a  fizetési művelet teljesítéséről szóló 
tájékoztatást.
(10) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (9) bekezdés szerinti tájékoztatást oly módon küldi meg, amely 
mód biztosítja, hogy a  tájékoztatás a  fizetési műveletről történt értesülését követően legfeljebb öt másodpercen 
belül megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(11) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a  fizető felet a  fizetési 
művelet teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (7), (8) és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
(9)  bekezdés szerinti tájékoztatásról, annak beérkezését követően a  keretszerződésben meghatározott módon, 
a  visszautasítás okának közlésével. Ha az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön elérhető 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a  pénzforgalmi szolgáltató – a  (13)  bekezdésben foglalt 
kivétellel  – ezen tájékoztatási kötelezettségét a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz útján külön értesítésben is teljesíti.
(12) A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési művelet teljesítésére vonatkozó, 
(9) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmáról – a (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – haladéktalanul értesíti 
a  fizető felet. A  fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a  tájékoztatást a  keretszerződésben 
meghatározott módon teljesíti. Amennyiben az  azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön 
elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét 
a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján is teljesíti.
(13) A fizető fél kifejezett, külön nyilatkozatával kizárhatja a (11) és (12) bekezdésben meghatározott, a pénzforgalmi 
szolgáltatója által a  többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján teljesítendő 
tájékoztatást.
(14) Az  egységes adatbeviteli megoldás útján benyújtott azonnali átutalási megbízás esetében a  fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszerben szabványosított módon tájékoztatja a  kedvezményezettet a  fizetési művelet teljesítésének 
visszautasításáról vagy a fizetési művelet teljesítéséről
a) a (9) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhez vételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(15) Ha a  fizető fél az  átutalási megbízást a  kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a  feltüntetésével 
nyújtotta be, a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  Pft. szerinti utólagos tájékoztatásban a  kedvezményezett 
adataként ezen másodlagos számlaazonosítót tünteti fel.
36.  § (1) A  kedvezményezett a  pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a  pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet 
a fizető félnél.
(2) A  kedvezményezett meghatározza a  fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a  fizetési 
kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az  azonnali átutalási megbízás megadásához 
szükséges valamennyi adatot.
(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között 
a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót 
nem adhat meg.
(4) A  kedvezményezett a  fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a  pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban 
az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma 
helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.
(5) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a  (2) vagy (3)  bekezdésben 
foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a  visszautasítás okának 
közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató 
a  fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a  befogadásból 
ráháruló feladatokat a  beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi és a  (2) vagy (3)  bekezdésben foglaltaknak 
meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul 
visszautasítja.
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(6) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató – a  fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet, annak beérkezésétől számított 
öt másodpercen belül eljuttatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.
(7) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megküldi a  fizető fél részére a  fizetési kérelmet, a  fizető 
féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában.
(8) Ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközt 
bocsát a  fizető fél rendelkezésére, a  (7)  bekezdés szerint megküldött fizetési kérelemről a  többfunkciós eszköz 
útján külön értesítésben is tájékoztatja a fizető felet. A fizető fél ezen tájékoztatást kifejezett, külön nyilatkozatával 
kizárhatja.
(9) A fizető féllel kötött, (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató a fizetési kérelemnek a fizető fél részére való megküldését visszautasíthatja.
(10) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő megküldéséről vagy 
annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított öt másodpercen belül értesíti a kedvezményezett 
fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltatót, amely a  visszautasításról haladéktalanul értesíti 
a kedvezményezettet.
(11) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás esetében 
az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerben szabványosított 
módon tájékoztatja a kedvezményezettet a fizetési művelet teljesítésének visszautasításáról vagy a fizetési művelet 
teljesítéséről
a) a 35. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(12) Ha a  kedvezményezett által benyújtott fizetési kérelemhez kapcsolódóan a  fizetési kérelem adattartalmán 
kívül azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési kérelem teljes 
adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő eljuttatásában 
közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(13) E § előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a kedvezményezett és a fizető fél ugyanazon pénzforgalmi 
szolgáltató fizetési kérelem szolgáltatását veszi igénybe.
(14) Eltérő megállapodás hiányában a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója – a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást 
nyújtó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kivételével – kizárólag a  fizetéskezdeményezés módjára hivatkozva 
nem tagadhatja meg a  fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás teljesítéséből rá háruló feladatok 
elvégzését.”

9. §  A Rendelet az 1. és 2. melléklet szerinti 4. és 5. melléklettel egészül ki.

10. § (1) A Rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában az  „átutalást feldolgozó” szövegrész helyébe az  „átutalási megbízás 

elszámolását és teljesítését végző belföldi” szöveg,
b) 6. § (7) bekezdésében a „jóváírás teljesítésére” szövegrész helyébe a „jóváírására” szöveg,
c) 9.  § (4)  bekezdésében az „óra” szövegrész helyébe az „óra, illetve munkanapnak minősülő szombati napon 

13 óra” szöveg,
d) 15. § (1) bekezdésében az „A fizető” szövegrész helyébe az „EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n belüli 

fizetési művelet esetében a fizető” szöveg,
e) 15. § (2) bekezdésében az „a fizetési” szövegrész helyébe az „az EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n 

belüli fizetési” szöveg,
f ) 21.  § (5)  bekezdésében az  „a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja” szövegrész helyébe a  „jóváírja 

a kedvezményezett fizetési számláján” szöveg,
g) 37. § (5) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltatója” szöveg,
h) 55/A. § (1) és (2) bekezdésében a „kívül” szövegrész helyébe a „kívül korlátozás nélkül” szöveg
lép.
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(6) A  kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató – a  fogyasztónak nem minősülő 
ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet, annak beérkezésétől számított 
öt másodpercen belül eljuttatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.
(7) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megküldi a  fizető fél részére a  fizetési kérelmet, a  fizető 
féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában.
(8) Ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközt 
bocsát a  fizető fél rendelkezésére, a  (7)  bekezdés szerint megküldött fizetési kérelemről a  többfunkciós eszköz 
útján külön értesítésben is tájékoztatja a fizető felet. A fizető fél ezen tájékoztatást kifejezett, külön nyilatkozatával 
kizárhatja.
(9) A fizető féllel kötött, (7) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató a fizetési kérelemnek a fizető fél részére való megküldését visszautasíthatja.
(10) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő megküldéséről vagy 
annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított öt másodpercen belül értesíti a kedvezményezett 
fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltatót, amely a  visszautasításról haladéktalanul értesíti 
a kedvezményezettet.
(11) A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a  fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás esetében 
az  azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerben szabványosított 
módon tájékoztatja a kedvezményezettet a fizetési művelet teljesítésének visszautasításáról vagy a fizetési művelet 
teljesítéséről
a) a 35. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét,
b) a fizetési megbízás 9. § (9) bekezdése szerinti visszautasítását, vagy
c) ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között teljesített fizetési művelet esetében 
a fizetési művelet teljesítését vagy visszautasítását
követő öt másodpercen belül.
(12) Ha a  kedvezményezett által benyújtott fizetési kérelemhez kapcsolódóan a  fizetési kérelem adattartalmán 
kívül azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, a  pénzforgalmi szolgáltató a  fizetési kérelem teljes 
adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a  fizetési kérelemnek a  fizető fél részére történő eljuttatásában 
közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(13) E § előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a kedvezményezett és a fizető fél ugyanazon pénzforgalmi 
szolgáltató fizetési kérelem szolgáltatását veszi igénybe.
(14) Eltérő megállapodás hiányában a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója – a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást 
nyújtó harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kivételével – kizárólag a  fizetéskezdeményezés módjára hivatkozva 
nem tagadhatja meg a  fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás teljesítéséből rá háruló feladatok 
elvégzését.”

9. §  A Rendelet az 1. és 2. melléklet szerinti 4. és 5. melléklettel egészül ki.

10. § (1) A Rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában az  „átutalást feldolgozó” szövegrész helyébe az  „átutalási megbízás 

elszámolását és teljesítését végző belföldi” szöveg,
b) 6. § (7) bekezdésében a „jóváírás teljesítésére” szövegrész helyébe a „jóváírására” szöveg,
c) 9.  § (4)  bekezdésében az „óra” szövegrész helyébe az „óra, illetve munkanapnak minősülő szombati napon 

13 óra” szöveg,
d) 15. § (1) bekezdésében az „A fizető” szövegrész helyébe az „EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n belüli 

fizetési művelet esetében a fizető” szöveg,
e) 15. § (2) bekezdésében az „a fizetési” szövegrész helyébe az „az EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n 

belüli fizetési” szöveg,
f ) 21.  § (5)  bekezdésében az  „a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja” szövegrész helyébe a  „jóváírja 

a kedvezményezett fizetési számláján” szöveg,
g) 37. § (5) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltatója” szöveg,
h) 55/A. § (1) és (2) bekezdésében a „kívül” szövegrész helyébe a „kívül korlátozás nélkül” szöveg
lép.
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 (2) A Rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.
 (3) A Rendelet 14. § (6a) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés második mondata” szövegrész helyébe a „4. § (2) bekezdése” 

szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 21. § (2) bekezdése,
b) 39.  § (4)  bekezdésében a  „vagy a  Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus úton” 

szövegrész.

12. § (1) Ez a rendelet − a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. § (2) bekezdése 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (1)–(3) és (5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1)  bekezdése, a  8.  §, a  9.  §, a  10.  § (3)  bekezdése, valamint az  1. és 

a 2. melléklet 2024. február 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez
„4. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

Azonnali átutalás kiegészítő adatai

Bolt azonosító

Kereskedői eszköz (POS, pénztárgép) azonosító

Számla vagy nyugta azonosító

Ügyfélazonosító

Kedvezményezett belső tranzakcióazonosítója

Törzsvásárlói vagy kedvezményprogram azonosítója

NAV ellenőrző kód

A fizetési kérelemben meghatározott érvényességi idő
 ”

2. melléklet az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez
„5. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

Az azonnali átutalási megbízás benyújtásához alkalmazható egységes adatbeviteli megoldások 
technikai jellemzői

 1. Azonnali átutalási megbízás benyújtásához alkalmazható egységes adatbeviteli megoldások a következők:
a) QR-kód alapú adatbeviteli megoldás,
b) NFC alapú adatbeviteli megoldás,
c) egységes erőforrás-helymeghatározó (a továbbiakban: URL) használatával megvalósított mélyhivatkozás 

(deeplink) alapú adatbeviteli megoldás (a továbbiakban: deeplink alapú adatbeviteli megoldás).
 2. QR-kód alapú adatbeviteli megoldás fizikai kialakítása

2.1. QR-kód: az ISO/IEC 18004 szabvány szerint meghatározott kód.
2.2. A QR-kód alapú adatbeviteli megoldást az alábbi technikai tartalommal kell kialakítani:

a) a kód maximális mérete 24-es, azaz 113 × 113 egység, valamint körülötte 4 egység üres helyet  
ki kell hagyni;

b) a QR-kód hibajavítási képessége minimum M szintű (15 százalékos veszteség visszaállítási képesség).
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 (2) A Rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.
 (3) A Rendelet 14. § (6a) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés második mondata” szövegrész helyébe a „4. § (2) bekezdése” 

szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 21. § (2) bekezdése,
b) 39.  § (4)  bekezdésében a  „vagy a  Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus úton” 

szövegrész.

12. § (1) Ez a rendelet − a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. § (2) bekezdése 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (1)–(3) és (5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1)  bekezdése, a  8.  §, a  9.  §, a  10.  § (3)  bekezdése, valamint az  1. és 

a 2. melléklet 2024. február 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez
„4. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

Azonnali átutalás kiegészítő adatai

Bolt azonosító

Kereskedői eszköz (POS, pénztárgép) azonosító

Számla vagy nyugta azonosító

Ügyfélazonosító

Kedvezményezett belső tranzakcióazonosítója

Törzsvásárlói vagy kedvezményprogram azonosítója

NAV ellenőrző kód

A fizetési kérelemben meghatározott érvényességi idő
 ”

2. melléklet az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez
„5. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

Az azonnali átutalási megbízás benyújtásához alkalmazható egységes adatbeviteli megoldások 
technikai jellemzői

 1. Azonnali átutalási megbízás benyújtásához alkalmazható egységes adatbeviteli megoldások a következők:
a) QR-kód alapú adatbeviteli megoldás,
b) NFC alapú adatbeviteli megoldás,
c) egységes erőforrás-helymeghatározó (a továbbiakban: URL) használatával megvalósított mélyhivatkozás 

(deeplink) alapú adatbeviteli megoldás (a továbbiakban: deeplink alapú adatbeviteli megoldás).
 2. QR-kód alapú adatbeviteli megoldás fizikai kialakítása

2.1. QR-kód: az ISO/IEC 18004 szabvány szerint meghatározott kód.
2.2. A QR-kód alapú adatbeviteli megoldást az alábbi technikai tartalommal kell kialakítani:

a) a kód maximális mérete 24-es, azaz 113 × 113 egység, valamint körülötte 4 egység üres helyet  
ki kell hagyni;

b) a QR-kód hibajavítási képessége minimum M szintű (15 százalékos veszteség visszaállítási képesség).
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 3. NFC alapú adatbeviteli megoldás fizikai kialakítása
NFC alapú adatbeviteli megoldás: az RFID (Radio Frequency Identification) szabványokra épülő, 13,56 MHz-en 
kommunikáló ISO/IEC 14443 technológiai szabványban ismertetett rövid hatótávú kommunikációs technológia. 
Azonnali átutalási megbízás benyújtását támogató kód kibocsátására a szabványban rögzített aktív kommunikációs 
mód alkalmazható.

 4. Deeplink alapú adatbeviteli megoldás
Az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer üzemeltetője által 
meghatározott adatbeviteli megoldás. 

 5. Adattartalom
Az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldásokat az alábbi technikai tartalommal kell kialakítani:
5.1. A kódban alkalmazott karakterkészletet UTF-8 szabvány szerint kell kódolni. Az UTF-8 szerinti összes 

alapkarakteren (a 32–126 közötti tartományban) kívül kizárólag a (128 fölötti „extended” ASCII tartományban 
található) magyar ékezetes karakterek használhatók. A mezők tartalmát URL kódolni kell. Az 5.3. alpontban 
foglalt táblázatban meghatározott maximális mezőhossz az URL kódolás után értendő.

5.2. Minden mezőt a „/” karakterrel kell lezárni, függetlenül attól, hogy a mező tartalmaz-e adatot. A „/” karakter 
sem az első mező előtt, sem az utolsó mező után nem használható. Az adatmezőket szigorúan 
az 5.3. alpontban foglalt táblázatban feltüntetett sorrendben kell megjeleníteni. A kódnak az adattartalomtól 
függetlenül 20 adatmezőt (akár üresen, nulla karakter hosszan) és 19 „/” karaktert kell tartalmaznia. 
Az elválasztó karaktereket nem kell URL kódolni.

5.3. Az egyes adatbeviteli megoldások kialakítása során az alábbi adatmezőket kell használni.

Mezőnév Sorszám

Mezőhossz

(URL kódolás 

után)

Kötelező? 

(I/N)

Fix hosszúságú? 

(I/N)
Értékkészlet, tartalom

Mobil alkalmazás URL 0 64 I N Központi domain neve

Azonosító kód 1 3 I I “HCT”

Verziószám 2 3 I N „2”

Karakterkészlet 3 1 I I „1”

Kedvezményezett BIC 4 11 N N
BIC (Nem kerül töltésre  
a kedvezményezett ügyfél által,  
a Hitelesítő táblából kell meghatározni)

Kedvezményezett neve 5 70 I N

A kedvezményezett neve, vagyis  
a QR-kódban szereplő számlaszám 
tulajdonosának (pl. elszámoló/
továbbutaló) neve

Kereskedelmi név 6 35 N N
A tényleges kedvezményezett  
(pl. kereskedő) kereskedelmi neve 
(„Trade name”)

Kedvezményezett IBAN 7 34 I N Kedvezményezett számlaszáma

Összeg 8 15 N N HUF+12 num

Érvényességi idő 9 26 I N

YYYYMMDDhhmmss+Z-OOOOOOO
Ahol
YYYYMMDDhhmmss+Z a kód 
létrehozásának időpontja
OOOOOOO a létrehozáshoz képest 
érvényesség, percekben (offset, 
változó, de maximum 7 hosszú)

Fizetési helyzet 
azonosító

10 4 N N ISO 20022 Purpose Code

Közlemény 
(nem strukturált)

11 70 N N Szabad szöveg
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 (2) A Rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „10” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.
 (3) A Rendelet 14. § (6a) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés második mondata” szövegrész helyébe a „4. § (2) bekezdése” 

szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 21. § (2) bekezdése,
b) 39.  § (4)  bekezdésében a  „vagy a  Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus úton” 

szövegrész.

12. § (1) Ez a rendelet − a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. § (2) bekezdése 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) Az  1.  § (1)–(3) és (5)  bekezdése, a  2.  §, a  3.  § (1)  bekezdése, a  8.  §, a  9.  §, a  10.  § (3)  bekezdése, valamint az  1. és 

a 2. melléklet 2024. február 1-jén lép hatályba.

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

1. melléklet az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez
„4. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

Azonnali átutalás kiegészítő adatai

Bolt azonosító

Kereskedői eszköz (POS, pénztárgép) azonosító

Számla vagy nyugta azonosító

Ügyfélazonosító

Kedvezményezett belső tranzakcióazonosítója

Törzsvásárlói vagy kedvezményprogram azonosítója

NAV ellenőrző kód

A fizetési kérelemben meghatározott érvényességi idő
 ”

2. melléklet az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez
„5. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

Az azonnali átutalási megbízás benyújtásához alkalmazható egységes adatbeviteli megoldások 
technikai jellemzői

 1. Azonnali átutalási megbízás benyújtásához alkalmazható egységes adatbeviteli megoldások a következők:
a) QR-kód alapú adatbeviteli megoldás,
b) NFC alapú adatbeviteli megoldás,
c) egységes erőforrás-helymeghatározó (a továbbiakban: URL) használatával megvalósított mélyhivatkozás 

(deeplink) alapú adatbeviteli megoldás (a továbbiakban: deeplink alapú adatbeviteli megoldás).
 2. QR-kód alapú adatbeviteli megoldás fizikai kialakítása

2.1. QR-kód: az ISO/IEC 18004 szabvány szerint meghatározott kód.
2.2. A QR-kód alapú adatbeviteli megoldást az alábbi technikai tartalommal kell kialakítani:

a) a kód maximális mérete 24-es, azaz 113 × 113 egység, valamint körülötte 4 egység üres helyet  
ki kell hagyni;

b) a QR-kód hibajavítási képessége minimum M szintű (15 százalékos veszteség visszaállítási képesség).
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 3. NFC alapú adatbeviteli megoldás fizikai kialakítása
NFC alapú adatbeviteli megoldás: az RFID (Radio Frequency Identification) szabványokra épülő, 13,56 MHz-en 
kommunikáló ISO/IEC 14443 technológiai szabványban ismertetett rövid hatótávú kommunikációs technológia. 
Azonnali átutalási megbízás benyújtását támogató kód kibocsátására a szabványban rögzített aktív kommunikációs 
mód alkalmazható.

 4. Deeplink alapú adatbeviteli megoldás
Az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer üzemeltetője által 
meghatározott adatbeviteli megoldás. 

 5. Adattartalom
Az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldásokat az alábbi technikai tartalommal kell kialakítani:
5.1. A kódban alkalmazott karakterkészletet UTF-8 szabvány szerint kell kódolni. Az UTF-8 szerinti összes 

alapkarakteren (a 32–126 közötti tartományban) kívül kizárólag a (128 fölötti „extended” ASCII tartományban 
található) magyar ékezetes karakterek használhatók. A mezők tartalmát URL kódolni kell. Az 5.3. alpontban 
foglalt táblázatban meghatározott maximális mezőhossz az URL kódolás után értendő.

5.2. Minden mezőt a „/” karakterrel kell lezárni, függetlenül attól, hogy a mező tartalmaz-e adatot. A „/” karakter 
sem az első mező előtt, sem az utolsó mező után nem használható. Az adatmezőket szigorúan 
az 5.3. alpontban foglalt táblázatban feltüntetett sorrendben kell megjeleníteni. A kódnak az adattartalomtól 
függetlenül 20 adatmezőt (akár üresen, nulla karakter hosszan) és 19 „/” karaktert kell tartalmaznia. 
Az elválasztó karaktereket nem kell URL kódolni.

5.3. Az egyes adatbeviteli megoldások kialakítása során az alábbi adatmezőket kell használni.

Mezőnév Sorszám

Mezőhossz

(URL kódolás 

után)

Kötelező? 

(I/N)

Fix hosszúságú? 

(I/N)
Értékkészlet, tartalom

Mobil alkalmazás URL 0 64 I N Központi domain neve

Azonosító kód 1 3 I I “HCT”

Verziószám 2 3 I N „2”

Karakterkészlet 3 1 I I „1”

Kedvezményezett BIC 4 11 N N
BIC (Nem kerül töltésre  
a kedvezményezett ügyfél által,  
a Hitelesítő táblából kell meghatározni)

Kedvezményezett neve 5 70 I N

A kedvezményezett neve, vagyis  
a QR-kódban szereplő számlaszám 
tulajdonosának (pl. elszámoló/
továbbutaló) neve

Kereskedelmi név 6 35 N N
A tényleges kedvezményezett  
(pl. kereskedő) kereskedelmi neve 
(„Trade name”)

Kedvezményezett IBAN 7 34 I N Kedvezményezett számlaszáma

Összeg 8 15 N N HUF+12 num

Érvényességi idő 9 26 I N

YYYYMMDDhhmmss+Z-OOOOOOO
Ahol
YYYYMMDDhhmmss+Z a kód 
létrehozásának időpontja
OOOOOOO a létrehozáshoz képest 
érvényesség, percekben (offset, 
változó, de maximum 7 hosszú)

Fizetési helyzet 
azonosító

10 4 N N ISO 20022 Purpose Code

Közlemény 
(nem strukturált)

11 70 N N Szabad szöveg
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Mezőnév Sorszám

Mezőhossz

(URL kódolás 

után)

Kötelező? 

(I/N)

Fix hosszúságú? 

(I/N)
Értékkészlet, tartalom

Bolt azonosító 12 35 I N
Formátuma:
<bolt sorszáma>.<kedvezményezett 
azonosítója>.<platform azonosítója>

Kereskedői eszköz 
(POS, pénztárgép) 
azonosító

13 35 N N Pénztárgép vagy terminál azonosítója

Számla vagy nyugta 
azonosító

14 35 N N

Ügyfélazonosító 15 35 N N

Kedvezményezett belső 
tranzakcióazonosítója

16 35 I N

A fizetés kereskedő által generált 
egyedi azonosítója (boltazonosító + 
tranzakció azonosító együtt globálisan 
egyedi)

Törzsvásárlói vagy 
kedvezményprogram 
azonosítója

17 35 N N

NAV ellenőrző kód 18 35 N N

Hitelesítő kód – 140 I N

A fizetési platform üzemeltetője által 
generált, az adatok integritásának 
ellenőrzésére szolgáló kód. Tartalma:
Mezővédelem (3 karakter) 
„.” (Egy elválasztó pont karakter) +
tanúsítvány sorozatszáma 
(maximálisan 7 karakter) +
 „.” (Egy elválasztó pont karakter) +
biztonsági kód (max 128 karakter)

Elválasztójelek 
helyigénye

19 I I
Soremelés helyett „/” jel az elválasztó 
karakter

5.4. A deeplink alapú adatbeviteli megoldást úgy kell kialakítani, hogy a fenti adatmezők után lekérdezési 
paraméterként (query parameter) kapott URL-ekkel képes legyen a hívó alkalmazást visszahívni (callback). 
A visszairányítás részletszabályait az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi 
fizetési rendszerben szabványosított módon kell kialakítani.

 6. Mezővédelem
A mezővédelemre vonatkozó adatelem azt jelöli, hogy az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások 
alkalmazása során képzett ún. hitelesítő kód melyik adatmezők értékéből került előállításra, így melyik mezők 
módosíthatóságát tiltja. Maximális védelem esetén mind a 18 adatmező a hitelesítő kód védelme alatt áll. Minimális 
védelem jelenti azokat az adatmezőket, amelyeket mindenképpen védeni kell. A hitelesítő kódot létrehozó szereplő 
dönti el, hogy melyik mezőket védje a hitelesítő kód. A hitelesítő kódot ellenőrző szereplőnek figyelembe kell 
vennie a mezővédelem értékét, az ellenőrzés során azokat az adatmezőket kell figyelembe vennie, amelyeknél 
1-es szerepel a mezővédelem adat az alábbi táblázat szerint.
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Mezőnév Sorszám

Mezőhossz

(URL kódolás 

után)

Kötelező? 

(I/N)

Fix hosszúságú? 

(I/N)
Értékkészlet, tartalom

Bolt azonosító 12 35 I N
Formátuma:
<bolt sorszáma>.<kedvezményezett 
azonosítója>.<platform azonosítója>

Kereskedői eszköz 
(POS, pénztárgép) 
azonosító

13 35 N N Pénztárgép vagy terminál azonosítója

Számla vagy nyugta 
azonosító

14 35 N N

Ügyfélazonosító 15 35 N N

Kedvezményezett belső 
tranzakcióazonosítója

16 35 I N

A fizetés kereskedő által generált 
egyedi azonosítója (boltazonosító + 
tranzakció azonosító együtt globálisan 
egyedi)

Törzsvásárlói vagy 
kedvezményprogram 
azonosítója

17 35 N N

NAV ellenőrző kód 18 35 N N

Hitelesítő kód – 140 I N

A fizetési platform üzemeltetője által 
generált, az adatok integritásának 
ellenőrzésére szolgáló kód. Tartalma:
Mezővédelem (3 karakter) 
„.” (Egy elválasztó pont karakter) +
tanúsítvány sorozatszáma 
(maximálisan 7 karakter) +
 „.” (Egy elválasztó pont karakter) +
biztonsági kód (max 128 karakter)

Elválasztójelek 
helyigénye

19 I I
Soremelés helyett „/” jel az elválasztó 
karakter

5.4. A deeplink alapú adatbeviteli megoldást úgy kell kialakítani, hogy a fenti adatmezők után lekérdezési 
paraméterként (query parameter) kapott URL-ekkel képes legyen a hívó alkalmazást visszahívni (callback). 
A visszairányítás részletszabályait az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi 
fizetési rendszerben szabványosított módon kell kialakítani.

 6. Mezővédelem
A mezővédelemre vonatkozó adatelem azt jelöli, hogy az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások 
alkalmazása során képzett ún. hitelesítő kód melyik adatmezők értékéből került előállításra, így melyik mezők 
módosíthatóságát tiltja. Maximális védelem esetén mind a 18 adatmező a hitelesítő kód védelme alatt áll. Minimális 
védelem jelenti azokat az adatmezőket, amelyeket mindenképpen védeni kell. A hitelesítő kódot létrehozó szereplő 
dönti el, hogy melyik mezőket védje a hitelesítő kód. A hitelesítő kódot ellenőrző szereplőnek figyelembe kell 
vennie a mezővédelem értékét, az ellenőrzés során azokat az adatmezőket kell figyelembe vennie, amelyeknél 
1-es szerepel a mezővédelem adat az alábbi táblázat szerint.
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Sorszám 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maximális védelem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maximális védelem  
URL_SAFE_BASE64 padding 
nélkül

_ _ _

Minimális védelem 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Minimális védelem  
URL_SAFE_BASE64 padding 
nélkül

kód érték: ”r” kód érték: ”t” _

Az azonnali átutalás kezdeményezését lehetővé tevő többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközöknek az „összeg”, illetve a „közlemény” mező módosíthatóságát biztosítania kell, ugyanakkor kizárólag csak 
a nem védett mezők módosítását szabad a felhasználónak lehetővé tenni az alkalmazásban.

 7. Domain név
Az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások segítségével azonnali átutalás kezdeményezését lehetővé 
tévő, többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket az azonnali átutalási megbízás 
elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer szabványában meghatározott központi domain-re kell 
regisztrálni.

 8. Hitelesítő kód
Az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások alkalmazása során az alábbi felépítésű hitelesítő kódot kell 
használni.
8.1. A mezővédelem mező bináris tartalom URL_SAFE BASE64 -ben padding karakter nélkül 3 karakteren. 

Az 1-es  értékű helyiérték esetén az adott mező védett, 0 esetén nem. A nem védett mezőket elválasztó 
karakterrel együtt ki kell hagyni az ellenőrzésből. A nem védett mezők a fizetés indításáig szabadon 
megváltoztathatók.

8.2. Elválasztó pont.
8.3. Biztonsági kód generálásához használt kulcsot tartalmazó tanúsítvány sorozatszáma hexadecimálisan 

megadva, maximálisan 7 hosszan.
8.4. Elválasztó pont.
8.5. Biztonsági kód, maximálisan 128 karakter hosszan, URL_SAFE BASE64 –ben padding karakter nélkül. 

A biztonsági kód bizalmi modellje nyilvános kulcsú infrastruktúrán (PKI) alapul. Hitelesítő kód előállításához, 
visszaellenőrzéséhez az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszer üzemeltetője által egyedileg generált biztonsági kód alkalmazandó. Biztonsági kódot  
ISO/IEC 9594-8 szerinti rendszerben, elliptikus görbével kell előállítani és kezelni, P-256 típusú kulcs 
alkalmazásával. A biztonsági kód ellenőrzésére használható kulcsot az azonnali átutalási megbízás 
elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer üzemeltetője által meghatározottak szerint kell 
tanúsítványba foglalni. A biztonsági kódot P1363 formátumban kell megadni (ASN.1 szekvenciaiból csak 
a két integer érték kerül átadásra), valamint SHA-256 hash algoritmust kell alkalmazni.”
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Mezőnév Sorszám

Mezőhossz

(URL kódolás 

után)

Kötelező? 

(I/N)

Fix hosszúságú? 

(I/N)
Értékkészlet, tartalom

Bolt azonosító 12 35 I N
Formátuma:
<bolt sorszáma>.<kedvezményezett 
azonosítója>.<platform azonosítója>

Kereskedői eszköz 
(POS, pénztárgép) 
azonosító

13 35 N N Pénztárgép vagy terminál azonosítója

Számla vagy nyugta 
azonosító

14 35 N N

Ügyfélazonosító 15 35 N N

Kedvezményezett belső 
tranzakcióazonosítója

16 35 I N

A fizetés kereskedő által generált 
egyedi azonosítója (boltazonosító + 
tranzakció azonosító együtt globálisan 
egyedi)

Törzsvásárlói vagy 
kedvezményprogram 
azonosítója

17 35 N N

NAV ellenőrző kód 18 35 N N

Hitelesítő kód – 140 I N

A fizetési platform üzemeltetője által 
generált, az adatok integritásának 
ellenőrzésére szolgáló kód. Tartalma:
Mezővédelem (3 karakter) 
„.” (Egy elválasztó pont karakter) +
tanúsítvány sorozatszáma 
(maximálisan 7 karakter) +
 „.” (Egy elválasztó pont karakter) +
biztonsági kód (max 128 karakter)

Elválasztójelek 
helyigénye

19 I I
Soremelés helyett „/” jel az elválasztó 
karakter

5.4. A deeplink alapú adatbeviteli megoldást úgy kell kialakítani, hogy a fenti adatmezők után lekérdezési 
paraméterként (query parameter) kapott URL-ekkel képes legyen a hívó alkalmazást visszahívni (callback). 
A visszairányítás részletszabályait az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi 
fizetési rendszerben szabványosított módon kell kialakítani.

 6. Mezővédelem
A mezővédelemre vonatkozó adatelem azt jelöli, hogy az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások 
alkalmazása során képzett ún. hitelesítő kód melyik adatmezők értékéből került előállításra, így melyik mezők 
módosíthatóságát tiltja. Maximális védelem esetén mind a 18 adatmező a hitelesítő kód védelme alatt áll. Minimális 
védelem jelenti azokat az adatmezőket, amelyeket mindenképpen védeni kell. A hitelesítő kódot létrehozó szereplő 
dönti el, hogy melyik mezőket védje a hitelesítő kód. A hitelesítő kódot ellenőrző szereplőnek figyelembe kell 
vennie a mezővédelem értékét, az ellenőrzés során azokat az adatmezőket kell figyelembe vennie, amelyeknél 
1-es szerepel a mezővédelem adat az alábbi táblázat szerint.
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Sorszám 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maximális védelem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maximális védelem  
URL_SAFE_BASE64 padding 
nélkül

_ _ _

Minimális védelem 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Minimális védelem  
URL_SAFE_BASE64 padding 
nélkül

kód érték: ”r” kód érték: ”t” _

Az azonnali átutalás kezdeményezését lehetővé tevő többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközöknek az „összeg”, illetve a „közlemény” mező módosíthatóságát biztosítania kell, ugyanakkor kizárólag csak 
a nem védett mezők módosítását szabad a felhasználónak lehetővé tenni az alkalmazásban.

 7. Domain név
Az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások segítségével azonnali átutalás kezdeményezését lehetővé 
tévő, többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket az azonnali átutalási megbízás 
elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer szabványában meghatározott központi domain-re kell 
regisztrálni.

 8. Hitelesítő kód
Az 1. pontban meghatározott adatbeviteli megoldások alkalmazása során az alábbi felépítésű hitelesítő kódot kell 
használni.
8.1. A mezővédelem mező bináris tartalom URL_SAFE BASE64 -ben padding karakter nélkül 3 karakteren. 

Az 1-es  értékű helyiérték esetén az adott mező védett, 0 esetén nem. A nem védett mezőket elválasztó 
karakterrel együtt ki kell hagyni az ellenőrzésből. A nem védett mezők a fizetés indításáig szabadon 
megváltoztathatók.

8.2. Elválasztó pont.
8.3. Biztonsági kód generálásához használt kulcsot tartalmazó tanúsítvány sorozatszáma hexadecimálisan 

megadva, maximálisan 7 hosszan.
8.4. Elválasztó pont.
8.5. Biztonsági kód, maximálisan 128 karakter hosszan, URL_SAFE BASE64 –ben padding karakter nélkül. 

A biztonsági kód bizalmi modellje nyilvános kulcsú infrastruktúrán (PKI) alapul. Hitelesítő kód előállításához, 
visszaellenőrzéséhez az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési 
rendszer üzemeltetője által egyedileg generált biztonsági kód alkalmazandó. Biztonsági kódot  
ISO/IEC 9594-8 szerinti rendszerben, elliptikus görbével kell előállítani és kezelni, P-256 típusú kulcs 
alkalmazásával. A biztonsági kód ellenőrzésére használható kulcsot az azonnali átutalási megbízás 
elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer üzemeltetője által meghatározottak szerint kell 
tanúsítványba foglalni. A biztonsági kódot P1363 formátumban kell megadni (ASN.1 szekvenciaiból csak 
a két integer érték kerül átadásra), valamint SHA-256 hash algoritmust kell alkalmazni.”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelete
a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló, valamint 
a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. és 3.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról szóló 22/2022. (VI. 11.) 
MNB rendelet [a továbbiakban: 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet] 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„13. zöld refinanszírozási jelzáloghitel: olyan refinanszírozási jelzáloghitel, amely fedezetéül szolgáló
a) különvált jelzálogjogok zöld jelzáloghitelek biztosítékai, vagy
b) jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelés esetén az  ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított 
jelzáloghitel zöld jelzáloghitelnek minősül.”

 (2) A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie a 0,25-os szintet.”

 (3) A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (4) Hatályát veszti a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a) 2. § 9. pontja,
b) 4. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,
c) 4. § (2) bekezdése.

 (5) Nem lép hatályba a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. § 1. pontja.

2. §  A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2.  melléklete a  2.  melléklet 
szerint módosul.

3. §  Nem lép hatályba a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai 
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 
módosításáról szóló 49/2022. (XI. 22.) MNB rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –” szövegrész,
b) 3. § (2) bekezdése,
c) 2. melléklet 14. pontja.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2. §, az 1. melléklet 2–4. pontja, valamint a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 297



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 212. szám 9799

1. melléklet az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez

 1.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:
a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által kibocsátott jelzáloglevél-állomány,
b) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,
c) a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.”

 2.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a  4. és 5.  pontban foglaltak kivételével –  
azok a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek)
„c) a  2.  pont b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági 
jelzáloghitelhez kapcsolódó,
ca) lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete
cb) lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy
cc) önálló zálogjog átruházása
mellett kerültek bevonásra,”

 3.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. pont a) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehetők]
„b) a  2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2.  pont b) és c)  alpontja szerinti források és  
a 2023. szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek a  fedezetül 
szolgáló deviza jelzáloghitelekhez vagy deviza jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke 
és a  forint jelzáloghitelekhez vagy forint jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értékének  
30 százaléka összegéig.”

 4.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet
a) 3. pont b) alpont bb) pontjában a „mellett” szövegrész helyébe a „mellett, illetve a  lakóingatlanon alapított 

jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett” szöveg,
b) 8., 10. és 11.  pontjában a  „biztosított” szövegrész helyébe a  „biztosított vagy jelzálogjoggal fedezett 

jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított” szöveg
lép.

 5.  Nem lép hatályba a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 12–15. pontja.

2. melléklet az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2.  melléklet II.  pontjában 
az L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„MNB azonosító kód: L72

Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról 
szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az  irányadók, a  jelen kitöltési előírások 
figyelembevételével.
2. Az  adatokat az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a  vonatkozó szerződésekkel 
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A  forintra történő átszámítást a  tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az  MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon, illetve az  MNB által nem jegyzett deviza esetében a  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások 
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1. melléklet az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez

 1.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:
a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által kibocsátott jelzáloglevél-állomány,
b) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,
c) a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás.”

 2.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a  4. és 5.  pontban foglaltak kivételével –  
azok a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek)
„c) a  2.  pont b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén legalább 80 százalékban lakossági jelzáloghitel vagy lakossági 
jelzáloghitelhez kapcsolódó,
ca) lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete
cb) lakóingatlanon alapított különvált zálogjog fedezete vagy
cc) önálló zálogjog átruházása
mellett kerültek bevonásra,”

 3.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. pont a) alpontjától eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vehetők]
„b) a  2023. szeptember 30-ig kapott, devizában denominált 2.  pont b) és c)  alpontja szerinti források és  
a 2023. szeptember 30-át követően kapott, devizában denominált zöld refinanszírozási jelzáloghitelek a  fedezetül 
szolgáló deviza jelzáloghitelekhez vagy deviza jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értéke 
és a  forint jelzáloghitelekhez vagy forint jelzáloghitel-követelésekhez kapcsolódó jelzálogjogok értékének  
30 százaléka összegéig.”

 4.  A 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet
a) 3. pont b) alpont bb) pontjában a „mellett” szövegrész helyébe a „mellett, illetve a  lakóingatlanon alapított 

jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett” szöveg,
b) 8., 10. és 11.  pontjában a  „biztosított” szövegrész helyébe a  „biztosított vagy jelzálogjoggal fedezett 

jelzáloghitel-követelés esetén az ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított” szöveg
lép.

 5.  Nem lép hatályba a 22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet 2. melléklet 12–15. pontja.

2. melléklet az 58/2022. (XII. 22.) MNB rendelethez

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2.  melléklet II.  pontjában 
az L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„MNB azonosító kód: L72

Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról 
szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az  irányadók, a  jelen kitöltési előírások 
figyelembevételével.
2. Az  adatokat az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a  vonatkozó szerződésekkel 
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A  forintra történő átszámítást a  tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az  MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon, illetve az  MNB által nem jegyzett deviza esetében a  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások 
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éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/2000. (XI. 24.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az  eredeti futamidő az  adott forrásra vonatkozóan a  jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír kibocsátásakor, 
az önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor fennálló futamidő.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) tagjának 
nem kell kitöltenie.
2. A tábla egyes oszlopainak kitöltésére vonatkozó előírások:
A tábla a) és b) oszlopában az  állományi adatokat az  I.  pontban előírt módon kell meghatározni. A  b) oszlopban 
a Jmmr. 2. melléklet 4. és 5. pontja szerint számolt értéket kell megadni.
A tábla c) oszlopában az a) és b) oszlopban megadott adatok összegét kell jelenteni.
A tábla d) oszlopában a  Jmmr. 2.  melléklet 8.  pontjában meghatározott súlyokat kell feltüntetni, amennyiben  
nem egész szám, akkor egy tizedesjegy pontossággal.
A tábla e) oszlopában – a  jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – a c) és d) oszlopban megadott 
adatok szorzatát kell jelenteni. Amennyiben a c) és d) oszlop töltése tilos, akkor az e) oszlopban az a) és b) oszlop 
értékének súlyozatlan összegét kell megadni.
3. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
003. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
kibocsátott, a  jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről szóló 1997.  évi XXX.  törvény (a továbbiakban: Jht.) 
11.  §-a szerinti, nem a  hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport 
tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, a  Jmmr. 2.  melléklet 8.  pontja 
szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek kivételével, amelyek tekintetében 
rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja szerinti hitelminősítés.
004. sor: itt kell jelenteni a  Jht. 5.  § (1)  bekezdése szerinti, kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti 
futamideje 3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta, a Jmmr. 2. melléklet 
8.  pontja szerint figyelembe vehető, kapott 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek 
kivételével.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 
3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg, a  Jmmr. 2. melléklet 
8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld vételártartozások kivételével.
006. sor: itt kell jelenteni a  Jht. 5.  § (1)  bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtások állományát, valamint  
a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és 
nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, a  Jmmr. 2.  melléklet 8.  pontja 
szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld pénzkölcsönnyújtások és vételár-követelések 
összegének kivételével.
007. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti 
csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek Jmmr. 2. melléklet 
8. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f ) alpontja 
szerinti hitelminősítés.
008. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöld refinanszírozási 
hitelként figyelembe vehető kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és 
a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöldként figyelembe 
vehető vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az  önálló zálogjogot nem 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
010. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése 
szerinti vételár-követelések állományát, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli és a Jmmr. szerint zöldnek 
minősülnek. Az e) oszlopban ezek Jmmr. 2. melléklet 10. és 11. pontja szerint számolt összegét kell megadni.
011. sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai 
által 2015. március 31. előtt kibocsátott, Jht. 11.  §-a szerinti, a  hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén 
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, 
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amelyek tekintetében rendelkezésre áll a  Jmmr. 2.  melléklet 3.  pont f )  alpontja szerinti hitelminősítés. A  soron 
ezen jelzáloglevelek állományát forint denomináció esetén az  MNB által, deviza denomináció esetén az  EKB által 
a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013 sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A  jelzáloghiteleket könyv 
szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A  jelzáloghiteleket egy összegben, a  szerződés szerint hátralévő 
futamidő alapján kell jelenteni. A  késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is  
a hitel végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
014. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakástakarékpénztár tagjai által nyújtott 
lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
015. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által a  hitelintézeti csoporthoz 
tartozó lakástakarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 014. sor értéke 0, a sor értéke 0.
016. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely 
a  stabil jelzálog alapú források, valamint a  finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként 
számítandó ki. Az  adatszolgáltató a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy 
pontossággal (például 0,374) jelenti.
019. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a  lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, 
lakóingatlanon alapított különvált zálogjog, illetve a  lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-
követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog 
átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont  
b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, 
lakóingatlanon alapított különvált, önálló, valamint jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított 
zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett a forrás bevonásra került.
020. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a  019. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont  
b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált, önálló, valamint jelzálogjoggal fedezett 
jelzáloghitel-követelésen alapított zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett a forrás bevonásra 
került, és a 019. sorban nem kerültek jelentésre.
021. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezeten kívüli 
fedezetek értékét. Amennyiben a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben 
a sorban 0 érték jelentendő.
022. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 
11.  pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a  Jmmr. 2.  § 13.  pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, 
zöld refinanszírozási jelzáloghitel esetén a  fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal vagy jelzálogjoggal fedezett 
jelzáloghitel-követelés esetén az  ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított, a  Jmmr. 2.  § 11.  pontja szerinti  
zöld jelzáloghitelek állományát.

KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról – 
Konszolidált tételek
1. A  „konszolidált” fogalmat – a  konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és 
a Hpt.-től eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások 
szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”
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amelyek tekintetében rendelkezésre áll a  Jmmr. 2.  melléklet 3.  pont f )  alpontja szerinti hitelminősítés. A  soron 
ezen jelzáloglevelek állományát forint denomináció esetén az  MNB által, deviza denomináció esetén az  EKB által 
a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013 sor: itt kell jelenteni a  hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által 
nyújtott lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A  jelzáloghiteleket könyv 
szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A  jelzáloghiteleket egy összegben, a  szerződés szerint hátralévő 
futamidő alapján kell jelenteni. A  késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is  
a hitel végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
014. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakástakarékpénztár tagjai által nyújtott 
lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
015. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a  hitelintézeti csoport tagjai által a  hitelintézeti csoporthoz 
tartozó lakástakarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 014. sor értéke 0, a sor értéke 0.
016. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely 
a  stabil jelzálog alapú források, valamint a  finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként 
számítandó ki. Az  adatszolgáltató a  jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy 
pontossággal (például 0,374) jelenti.
019. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a  lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, 
lakóingatlanon alapított különvált zálogjog, illetve a  lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-
követelésen alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog 
átruházása kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont  
b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, 
lakóingatlanon alapított különvált, önálló, valamint jelzálogjoggal fedezett jelzáloghitel-követelésen alapított 
zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett a forrás bevonásra került.
020. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezetben 
rendelkezésre álló, a  019. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont  
b) és c)  alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált, önálló, valamint jelzálogjoggal fedezett 
jelzáloghitel-követelésen alapított zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett a forrás bevonásra 
került, és a 019. sorban nem kerültek jelentésre.
021. sor: itt kell jelenteni a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás esetén a  rendes fedezeten kívüli 
fedezetek értékét. Amennyiben a  Jmmr. 2.  melléklet 2.  pont a)  alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben 
a sorban 0 érték jelentendő.
022. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. § 
11.  pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a  Jmmr. 2.  § 13.  pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, 
zöld refinanszírozási jelzáloghitel esetén a  fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal vagy jelzálogjoggal fedezett 
jelzáloghitel-követelés esetén az  ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított, a  Jmmr. 2.  § 11.  pontja szerinti  
zöld jelzáloghitelek állományát.

KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról – 
Konszolidált tételek
1. A  „konszolidált” fogalmat – a  konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és 
a Hpt.-től eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások 
szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”

8946 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 208. szám 

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 10/2022. (XII. 16.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  pontjában, 10.  alpont 
b)  pontjában, 13. és 14.  alpontjában, 16.  alpontjában, 19.  alpont a)  pontjában, 27. és 28.  alpontjában, 31.  alpontjában 
és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletében meghatározott, a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
felhasználási szabályait az 1–10. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. §  Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén 
történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi 
költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a) a  törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési 

támogatást folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő 

behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

2. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez  

 

1. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós forrás-

ból finan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 
1.  Pártok támogatása           

2.   Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

3. 000187   FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló 1989. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Párt tv.) 5. § (2)-(4) be-
kezdése alapján a FIDESZ - 
Magyar Polgári Szövetség tá-
mogatása. 

FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

4. 347451   Demokratikus Koalíció 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Demokratikus 
Koalíció támogatása. 

Demokratikus  
Koalíció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

5. 294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom  

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom tá-
mogatása. 

Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

6. 375473   Momentum Mozgalom 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Momentum 
Mozgalom támogatása. 

Momentum  
Mozgalom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

7. 000220   Magyar Szocialista Párt 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Magyar Szoci-
alista Párt támogatása. 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

8. 398795   Mi Hazánk Mozgalom 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Mi Hazánk 
Mozgalom támogatása. 

Mi Hazánk Mozga-
lom 

 
  

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   
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9. 000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt 

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Keresztényde-
mokrata Néppárt támoga-
tása. 

Kereszténydemok-
rata Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

10. 347462   Párbeszéd Magyarorszá-
gért Párt  

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Párbeszéd Ma-
gyarországért Párt támoga-
tása. 

Párbeszéd Magyar-
országért Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

11. 294113   LMP - Magyarország Zöld 
Pártja 

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a LMP - Magyar-
ország Zöld Pártja támoga-
tása. 

LMP - Magyaror-
szág Zöld Pártja 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

12.   
Országos listán mandátumot 
nem szerzett pártok támoga-
tása 

          

13. 375484   Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt 

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Magyar Két-
farkú Kutya Párt támogatása. 

Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

14. 398806   Megoldás Mozgalom 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Megoldás 
Mozgalom támogatása. 

Megoldás Mozga-
lom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

15.  Pártalapítványok támogatása           

16. 253967  Szövetség a Polgári Magyar-
országért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány támoga-
tása. 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 

Alapítvány 
    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

    Kincstár     

17. 349528  Új Köztársaságért Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új 
Köztársaságért Alapítvány tá-
mogatása. 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

18. 301091  Jobbik Magyarországért Ala-
pítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Jobbik Magyarországért Alapít-
vány támogatása. 

Jobbik Magyarorszá-
gért Alapítvány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

19. 377262  Indítsuk Be Magyarországot 
Alapítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az In-
dítsuk Be Magyarországot Ala-
pítvány támogatása. 

Indítsuk Be Magyar-
országot Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

20. 253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány tá-
mogatása. 

Táncsics Mihály Ala-
pítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

21. 398851  Mi Hazánk Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Mi 
Hazánk Alapítvány támoga-
tása. 

Mi Hazánk Alapít-
vány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

22. 271745  Barankovics István Alapít-
vány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Ba-
rankovics István Alapítvány tá-
mogatása. 

Barankovics István 
Alapítvány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   
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23. 348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Megújuló Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Megújuló Magyaror-
szágért Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

24. 294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Ökopolisz Alapítvány támoga-
tása. 

Ökopolisz Alapít-
vány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

25. 376062  Savköpő Menyét Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Savköpő Menyét Alapítvány tá-
mogatása. 

Savköpő Menyét 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

26. 265823  Tartalék 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Megoldás Mozgalom által lét-
rehozandó Pártalapítvány  tá-
mogatása. 

Megoldás Mozga-
lom által létreho-
zandó Pártalapít-

vány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

27.  
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása           

28. 303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvényben 
(a továbbiakban: Média tv.) 
rögzített médiapolitikai célok 
megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és Va-
gyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média tv. 
136. § (4) bekezdése sze-
rint.  

  Kincstár   
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2. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból  
finan-  

szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű elő-
irányzatok           

2. 285012  

Települési és területi 
nemzetiségi önkor-
mányzatok támoga-
tása 

Helyi nemzetiségi önkormányza-
tok működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv. 10. 
melléklete 
szerint. 

Igen 
Vissza nem térí-
tendő támogatás 
formájában. 

  
Bethlen Gábor 
Alapkezelő Non-
profit Zrt. 

  

  

2. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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3. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű elő-
irányzatok 

          

2. 375773  

Roma települési és te-
rületi nemzetiségi ön-
kormányzatok támo-
gatása 

Helyi nemzetiségi önkormányza-
tok működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv. 10. 
melléklete 
szerint. 

Igen 
Vissza nem térí-
tendő támogatás 
formájában. 

  Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő   

  

3. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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4. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jo
gc

ím
né

v 

Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai uniós 
forrásból fi-

nan-  
szírozott költ-

ség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.   Központi tartalékok           

3. 375739   
Beruházás Előkészítési 
Alap 

A központi költségvetési forrá-
sok felhasználásával megvaló-
suló beruházások előkészítési 
folyamatának finanszírozása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi ke-
zelésű előirányzatok. 

  
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként. 

     

4. 391184   Beruházási Alap 

A Kormány döntése alapján 
közvetlen vagy közvetett állami 
vagy önkormányzati vagyon 
növekedését, állagának javítá-
sát eredményező építési beru-
házások, továbbá egyéb szerve-
zeteknek nyújtott építési beru-
házási támogatások fedezeté-
nek teljes vagy részbeni biztosí-
tása. 
A fedezetbiztosítás kiterjedhet 
e beruházási kör előkészítésére, 
megvalósítására és az ezek vég-
rehajtásához közvetlenül szük-
séges ingatlanszerzésekre. 

A Kormány irányítása 
alá tartozó fejezet ki-
adási előirányzata. 

  

Az Áht. 21. § (7) bekez-
dése szerinti eljárásrend 
alapján, az államháztartá-
sért felelős miniszter által 
végrehajtott előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az előirány-
zatra  
az Áht.  
21. § (7) be-
kezdése sze-
rinti eljárás-
rendben meg-
határozottak 
szerint. 

    

4. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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5. 001360   Céltartalékok A Kvtv. 4. § (1) bekezdése sze-
rinti célok. 

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek, 
önkormányzatok, feje-
zeti kezelésű előirányza-
tok, valamint a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdés d) pontja 
szerinti szervek. 

Az államház-
tartásért fele-
lős miniszter 
intézkedése 

 
Előirányzat átcsoportosí-
tás. 

Előirányzat 
módosítással, 
az intézkedés-
ben meghatá-
rozottak sze-
rint. 

    

6. 271734   Járványügyi kiadások A járványügyi védekezés érdek-
ében szükséges feladatok. 

A Kormány vagy a Kor-
mány járványügyi szer-
vének  döntése alapján. 

  

A Kvtv. 4. § (4) bekezdése 
alapján Kormány, vagy a 
Kormány járványügyi 
szervének döntése alap-
ján az államháztartásért 
felelős miniszter csopor-
tosíthat át az előirányzat-
ról. 
 

    
 
 

7. 297102   Rendkívüli kormány-
zati intézkedések 

Év közben meghozott kormány-
zati döntésekből következő fel-
adatok finanszírozása és az elő-
irányzott, de elháríthatatlan ok 
miatt elmaradó költségvetési 
bevételek pótlása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi ke-
zelésű előirányzatok. 

  
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az előirányzat 
átcsoportosí-
tásról szóló 
Korm. határo-
zatban meg-
határozott 
időpont. 

    

8.   Nemzeti Család- és Szoci-
álpolitikai Alap           

9.    Családi támogatások           

10. 003539    Családi pótlék 

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Cst.) meghatáro-
zott célok megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

11. 018911    Anyasági támoga-
tás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

12. 011462    Gyermekgondo-
zást segítő ellátás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

13. 226099    Gyermeknevelési 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör. 

  
Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 

  Kincstár   
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 adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

14. 245623    

Gyermekek szüle-
tésével kapcsola-
tos szabadság 
megtérítése 

A gyermek születése esetén az 
apát megillető pótszabadság 
igénybevételéről és a pótsza-
badsággal összefüggő költsé-
gek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Pótsza-
badság rendelet) meghatáro-
zott cél. 

A Pótszabadság rende-
letben meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

15. 267434    Életkezdési támo-
gatás 

A fiatalok életkezdési támoga-
tásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvényben (a továbbiakban: 
Fétám. tv.) meghatározott cél. 

A Fétám. tv.-ben meg-
határozott jogosulti kör.   

A Kincstár a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincstár   

16. 265990    

Pénzbeli és termé-
szetbeni gyermek-
védelmi támogatá-
sok 

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.) meghatá-
rozott cél. 

A Gyvt.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör. 

  

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a gyámható-
ságokról, valamint a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Gyer.) 
68., 68/B.  és 68/D-E. §-a 
alapján, továbbá a támo-
gatások teljesítéséhez iga-
zodóan végzi. 

  Kincstár   

17. 329851    
Gyermektartásdí-
jak megelőlege-
zése 

A Gyvt.-ben meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a Gyer.  
69-76. §-a alapján végzi. 

  Kincstár   

18. 329806   Korhatár alatti ellátá-
sok 

A korhatár előtti öregségi nyug-
díjak megszüntetéséről, a kor-
határ előtti ellátásról és a szol-
gálati járandóságról szóló 2011. 
évi CLXVII. törvényben (a továb-
biakban: Kenyt.), a tizenharma-
dik havi ellátásról szóló 
342/2020. (VII. 14.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Ther.) 
továbbá az egyszeri juttatásról 
szóló törvényben vagy kor-
mányrendeletben (a továbbiak-
ban: Ejsz.) meghatározott cél. 

A Kenyt.-ben, a Ther.-
ben valamint az Ejsz.-
ben meghatározott jo-
gosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása 
a folyósító szerv által be-
nyújtott elszámolás alap-
ján, teljesítéshez igazo-
dóan a Kincstár rendelke-
zése alapján történik. 

  Kincstár   
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19.    
Jövedelempótló és jö-
vedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

20. 387884    
Jövedelempótló és 
jövedelemkiegé-
szítő ellátások 

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Bt.), az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabálya-
iról szóló 2008. évi XCIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Emtv.), a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXI. törvényben (a továbbiak-
ban: Tny.), a nyugdíjas bányá-
szok szénjárandóságának pénz-
beli megváltásáról szóló 
145/1992. (XI. 4.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Szénjá-
randóság rendelet), a mecseki 
bányászatban munkát végzők 
bányászati keresetkiegészítésé-
ről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-
PM-NM együttes rendeletben  
(a továbbiakban: Bányászati ke-
resetkiegészítés rendelet), a 
mezőgazdasági termelőszövet-
kezeti tagok öregségi és mun-
kaképtelenségi járadékáról 
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban:  
Termelőszövetkezeti járadék 
rendelet), a fogyatékos szemé-
lyek jogairól és esélyegyenlősé-
gük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvényben (a továb-
biakban: Fot.), a honvédek jog-
állásáról szóló 2012. évi CCV. 
törvényben (a továbbiakban: 
Hjt.), a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állomá-
nyának szolgálati jogviszonyá-
ról szóló 2015. évi XLII. törvény-
ben (a továbbiakban: Hszt.),  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállá-

A Bt.-ben, az Emtv.-ben, 
a Tny.-ben, a Szénjáran-
dóság rendeletben, a 
Bányászati keresetki-
egészítés rendeletben,  
a Termelőszövetkezeti 
járadék rendeletben,  
a Fot.-ban, a Hjt.-ben,  
a Hszt.-ben, a NAV Jtv.-
ben, a Szoc. tv.-ben,  
a Szoc. Módtv.-ben, a 
Polrehab. R1.-ben, a Pol-
rehab. R2.-ben, a Polre-
hab. R3.-ben, a Polre-
hab. R4.-ben, a Felül-
vizsgálat törvényben,  
az MTAr.-ben, az Ngtv.-
ben, az Nhpr.-ben, az 
Nyher.-ben a Művészjá-
radék törvényben, a 
Szabadságelvonás ren-
deletben, a Pttv.-ben,  
a Szépkorúak rendelet-
ben, a TB MT rendelet-
ben, a Cukorbetegek 
rendeletben, a Bányász 
kedvezmény rendelet-
ben, a Lakbérrendelet-
ben, a Kszjr.-ben a Ther.-
ben, és az Ejsz.-ben 
meghatározott jogosulti 
kör. 

  

Az előirányzat folyósítása 
a folyósító szerv által be-
nyújtott elszámolás alap-
ján, teljesítéshez igazo-
dóan a Kincstár rendelke-
zése alapján történik. 

  Kincstár   
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sáról szóló 2020. évi CXXX. tör-
vényben (a továbbiakban: NAV 
Jtv.), a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben (a továbbiak-
ban: Szoc. tv.), a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény mó-
dosításáról szóló 1997. évi 
LXXXIV. törvényben (a további-
akban: Szoc. Módtv.), az 1945 és 
1963 között törvénysértő mó-
don elítéltek, az 1956-os forra-
dalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, vala-
mint a korábbi nyugdíjcsökken-
tés megszüntetéséről, továbbá 
az egyes személyes szabadsá-
got korlátozó intézkedések ha-
tálya alatt állt személyek társa-
dalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab. R1.), az 1938-1945 közötti 
időszakban faji vagy nemzeti-
ségi hovatartozás, illetőleg a 
nácizmus elleni magatartásuk 
miatt deportált, munkaszolgála-
tot teljesített vagy egyéb sze-
mélyes szabadság korlátozása 
alatt állt személyek társadalom-
biztosítási és munkajogi helyze-
tének rendezéséről szóló 
74/1991. (VI. 10.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab. R2.), a volt nyugati hadi-
foglyok hitelutalványaival kap-
csolatos pénzkövetelésekről és 
nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 
51/1992. (III. 18.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab R3.), az 1951 és 1956 kö-
zötti időszakban politikai okból 
hátrányos megkülönböztetés-
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sel járó katonai munkaszolgála-
tot teljesített személyek társa-
dalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
174/1992. (XII. 29.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab R4.), az egyes nyugdíjak fe-
lülvizsgálatáról, illetőleg egyes 
nyugdíjkiegészítések megszün-
tetéséről szóló 1991. évi XII. tör-
vényben (a továbbiakban: Fe-
lülvizsgálat törvény), a Magyar 
Tudományos Akadémia hazai 
tagjai és a Magyar Tudományos 
Akadémia Doktora címmel ren-
delkező személyek tiszteletdíjá-
ról, illetve az akadémikus elha-
lálozása esetén megállapítható 
hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: MTAr.), a 
nemzeti gondozásról szóló 
1992. évi LII. törvényben (a to-
vábbiakban: Ngtv.), a nemzeti 
helytállásért elnevezésű pótlék 
bevezetéséről szóló 173/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Nhpr.), az egyes 
nyugdíjjogi hátrányok enyhíté-
séről szóló 141/1992. (X. 22.) 
Korm. rendeletben (a további-
akban: Nyher.), a Kiváló Művész, 
az Érdemes Művész és a Nép-
művészet Mestere járadékáról 
szóló 2004. évi CVI. törvényben 
(a továbbiakban: Művészjára-
dék törvény), az egyes, tartós 
időtartamú szabadságelvonást 
elszenvedettek részére járó jut-
tatásról szóló 267/2000. (XII. 
26.) Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Szabadságelvonás 
rendelet), a polgármesteri tiszt-
ség ellátásának egyes kérdései-
ről és az önkormányzati képvi-
selők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
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évi LXIV. törvényben (a további-
akban: Pttv.) a szépkorúak jubi-
leumi köszöntéséről szóló 
255/2008. (X. 21.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Szép-
korúak rendelet), a társadalom-
biztosításról szóló 1975. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 
89/1990. (V. 1.) MT rendeletben 
(a továbbiakban: TB MT rende-
let), a cukorbetegek anyagi tá-
mogatásáról szóló 18/1987.  
(XII. 24.) EüM rendeletben (a to-
vábbiakban: Cukorbetegek ren-
delet), az egyes bányászati dol-
gozók társadalombiztosítási 
kedvezményeiről szóló 
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: Bányász 
kedvezmény rendelet), a 2004. 
május 1-jét megelőzően hatá-
lyos, a lakbérhozzájárulásról 
szóló 4/1971. (II. 8.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban:  
Lakbérrendelet), a polgármes-
ter öregségi nyugdíja, valamint 
közszolgálati járadéka megálla-
pításáról és folyósításáról szóló 
209/2006. (X. 17.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Kszjr.), 
a Ther.-ben és az Ejsz.-ben meg-
határozott cél. 

21. 348562    Járási szociális fel-
adatok ellátása 

A Szoc. tv.-ben meghatározott 
cél. 
 

A Szoc. tv.-ben megha-
tározott jogosulti kör.   

Az előirányzat folyósítását 
az egyes pénzbeli szociá-
lis ellátások elszámolásá-
nak szabályairól szóló 
62/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet 1. §-ában foglal-
tak szerint végzi a Kincs-
tár. 

  Kincstár   

22.    Különféle jogcímen 
adott térítések           

23. 030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott 
cél. 

A Szoc. tv.-ben megha-
tározott jogosulti kör.   

A kiadás teljesítését a fo-
lyósító szerv által benyúj-
tott és az államháztartás-
ért felelős miniszter által 

  Kincstár   
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jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincs-
tár az Ávr. 139. § (1b) be-
kezdése szerint. 

24. 387895    Egyéb térítések 

Az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvényben és a mag-
zati élet védelméről szóló 1992. 
évi LXXIX. törvényben megha-
tározott cél. Az előirányzat 
emellett a jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális 
támogatásokkal összefüggő 
igazgatási feladatok elvégzésé-
vel kapcsolatos költségek fede-
zetéül szolgál. 

Egészségbiztosítási 
Alap, a folyósított ellátá-
sok utáni térítés esetén 
az ellátást folyósító 
szerv. 

  

Az egészségügyi felada-
tok ellátásával kapcsola-
tos hozzájárulás folyósítá-
sát az államháztartásért 
felelős miniszter által jó-
váhagyott finanszírozási 
terv alapján havonta 
végzi a Kincstár az állam-
háztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 82. § (1) 
bekezdése alapján. A fo-
lyósított ellátások utáni 
térítés folyósítás havonta, 
egyenlő részletekben tör-
ténik. 

  Kincstár   
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5. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Á
ht

.  
az
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ító
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m
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gc
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   
Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.    
Közlekedési közszolgálta-
tások költségtérítése           

3.  303868   
A vasúti pályahálózat 
működtetésének költ-
ségtérítése 

A vasúti pályahálózat működteté-
sével kapcsolatban felmerült be-
vételekkel nem fedezett indokolt 
költségek és az ágazatban szoká-
sos mértékű észszerű nyereség 
megtérítése. 

A vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi  
CLXXXIII. törvény  
28. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező, 
vasúti pályaműködte-
tést végző társaságok, 
országos közlekedés-
szervező (a továbbiak-
ban: OKSZ). 

A költségtérítés ha-
vonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a közle-
kedésért felelős mi-
niszter, illetve az OKSZ 
által az államháztartá-
sért felelős miniszter 
egyetértésével a tár-
sasággal kötött pálya-
működtetési szerző-
dés záradékában,  
illetve feladat-ellátási 
szerződésben hatá-
rozza meg. 

 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-
től számított 15 na-
pon belül a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: 
NAV) folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre. 

  

Építési és 
Közleke-
dési Mi-
nisztérium 
(a további-
akban: 
ÉKM), 
OKSZ 
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4.  348273   
Vasúti személyszállí-
tási közszolgáltatások 
költségtérítése 

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás bevételekkel nem fede-
zett indokolt költségei és az ága-
zatban szokásos mértékű észszerű 
nyereség megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. 
törvény (a továbbiak-
ban: Sztv.) 25. §-a sze-
rinti szerződéssel ren-
delkező,   vasúti sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatást végző társa-
ságok, OKSZ. 

A költségtérítés ha-
vonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a közle-
kedésért felelős mi-
niszter, illetve az OKSZ 
által az államháztartá-
sért felelős miniszter 
egyetértésével a tár-
sasággal kötött vasúti 
személyszállítási köz-
szolgáltatási szerző-
dés záradékában, il-
letve feladat-ellátási 
szerződésben hatá-
rozza meg. 

Igen 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-
től számított 15 na-
pon belül a NAV  
folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre 

  ÉKM, OKSZ   

5.  348284   

Autóbusszal végzett 
személyszállítási köz-
szolgáltatások költ-
ségtérítése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indo-
kolt költségei és az ágazatban szo-
kásos mértékű észszerű nyereség 
megtérítése. 

Az Sztv. 24. § (4) be-
kezdése szerinti köz-
szolgáltatási határo-
zattal vagy az Sztv. 25. 
§-a szerinti szerződés-
sel rendelkező, autó-
busszal helyközi sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatást végző társa-
ságok, OKSZ. 

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, üte-
mezését és feltételeit 
a közlekedésért fele-
lős miniszter, illetve 
OKSZ által az állam-
háztartásért felelős 
miniszter egyetértésé-
vel az autóbusszal 
személyszállítási köz-
szolgáltatást végző 
társasággal kötött 
közszolgáltatási szer-
ződés záradékában, il-
letve feladat-ellátási 
szerződésben hatá-
rozza meg. 

Igen 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-
től számított 15 na-
pon belül a NAV  
folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre 

  ÉKM, OKSZ   

6.  359595   
Elővárosi közösségi 
közlekedés költségté-
rítése 

Az elővárosi személyszállítási köz-
szolgáltatás bevételekkel nem fe-
dezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű ész-
szerű nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 24. § (4) be-
kezdése szerinti köz-
szolgáltatási határo-
zattal vagy az Sztv. 25. 
§-a szerinti szerződés-

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, üte-
mezését és feltételeit 
a közlekedésért fele-
lős miniszter, illetve az 

Igen 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-

  ÉKM, OKSZ   
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sel rendelkező, elővá-
rosi személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társaságok, 
OKSZ. 

OKSZ által az állam-
háztartásért felelős 
miniszter egyetértésé-
vel a társasággal kö-
tött elővárosi sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatási szerződés zá-
radékában, illetve fel-
adat-ellátási szerző-
désben határozza 
meg. 

től számított 15 na-
pon belül a NAV  
folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre 
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6. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   
Központi kezelésű előirányza-
tok           

2.  059262  

Mecseki uránbányászok 
baleseti járadékainak és 
egyéb kártérítési kötele-
zettségeinek átvállalása 

A költségvetési támogatás a Bá-
nyavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kifizetett, az 
uránbányászatban 1993. decem-
ber 31-ig keletkezett baleseti jára-
dékokat és a munkavégzéssel kap-
csolatos egyéb kártérítési kötele-
zettségeket téríti meg. 

Bányavagyon-haszno-
sító Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 

Utólagos utalványo-
zás havonta.  

A folyósításról havi 
elszámolás alapján a 
NAV gondoskodik. 

  

Energia-
ügyi Mi-
niszté-
rium 
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7. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

Á
ht
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-

rásból  
finan-  

szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  
Gazdaságfejlesztési célú köz-
ponti kezelésű előirányzatok           

2. 368206  
Egyetemes postai szolgál-
tató méltánytalan több-
letterhének megtérítése 

Egyetemes postai szolgáltató mél-
tánytalan többletterhének megté-
rítése. 

A postai szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi 
CLIX. törvény 18. § (1) 
bekezdése alapján ki-
jelölt egyetemes pos-
tai szolgáltató. 

Az előirányzat keze-
lője a rendelkezésre 
álló forrás mértékéig 
gondoskodik a szol-
gáltató részére tör-
ténő kifizetésről. 

 

Az előirányzat keze-
lője a szolgáltató ál-
tal benyújtott kom-
penzációs igényt el-
lenőrzi és a teljesítés 
elfogadását köve-
tően a költségvetési 
előirányzaton ren-
delkezésre álló for-
rás mértékéig 30 na-
pon belül gondos-
kodik a kompenzá-
ció szolgáltató ré-
szére történő kifize-
téséről. 

  
Miniszterel-
nöki Kabi-
netiroda 

  

3. 295980  Peres ügyek 

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a bíró-
ság jogerős végzésével jóváha-
gyott egyezségen alapuló, az álla-
mot terhelő kifizetések finanszíro-
zása. 
A stabil vérkészítménytől HCV ví-
russal megfertőződött veleszüle-
tett vérzékenységben szenvedő 
állampolgárok egységes állami 

Jogerős döntésben 
foglaltak szerint meg-
jelöltek, stabil vérké-
szítménytől HCV-ví-
russal megfertőződött 
veleszületett vérzé-
kenységben szenvedő 
állampolgárok, ügyvé-
dek, ügyvédi irodák, 

  

A kártalanításról 
szóló megállapodás, 
jogerős és végre-
hajtható, vagy elő-
zetesen végrehajt-
ható bírósági hatá-
rozat, eljárási díj- és 
költségfizetési köte-
lezettséget megálla-

  

Kincstár, az-
zal, hogy 
alábbi fel-
adatok tekin-
tetében a 
Miniszterel-
nöki Kabi-
netiroda jár 
el: a kötele-
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kártalanításáról szóló 1093/2000. 
(XI. 24.) Korm. határozatból eredő 
kötelezettség, valamint az ehhez 
kapcsolódó szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítését szolgálja. 
Az állam polgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és bí-
rósági költségeinek biztosítása 
(külföldi székhelyű ügyvédi iro-
dákkal kötött jogi szerződések  
esetén általános forgalmi adókö-
telezettség teljesítése is). 
Az állammal szemben kezdemé-
nyezett valamennyi választottbí-
rósági eljárás költségeire, illetve az 
államot bármely nemzetközi vá-
lasztottbíróság vagy külföldi ren-
des bíróság kötelező erejű határo-
zatából eredően terhelő kifizetési 
kötelezettségre, továbbá az állam 
adós elleni végrehajtási eljárásban 
az államot terhelő, bírósági hatá-
rozaton vagy a végrehajtó felhívá-
sán alapuló fizetési kötelezettsé-
gekből eredő kifizetések finanszí-
rozása. 

választottbíróságok, 
bíróságok. 
 

pító határozat, ügy-
védi megbízási szer-
ződések alapján. 
 

zettségválla-
lás és annak 
előkészítése, 
a kapcsolódó 
teljesítésiga-
zolás, érvé-
nyesítés, va-
lamint a 
Kincstár ré-
szére a köte-
lezettségvál-
lalásokkal, il-
letve kötele-
zettségekkel 
kapcsolatos 
adatszolgál-
tatás. 
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8. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  
Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

2.   Devizahitelek kamatelszámo-
lásai 

          

3. 028475   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett de-
vizahitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (a továbbiak-
ban: Gst.) 13. §-a alap-
ján az államháztartás-
ért felelős miniszter az 
Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. (a továb-
biakban: ÁKK Zrt.) út-
ján jár el. Az ÁKK Zrt. a 
Magyar Nemzeti Bank-
nál (a továbbiakban: 
MNB) és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül tel-
jesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

4. 353617   Egyéb devizahitelek ka-
mata  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 

  ÁKK Zrt.   
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a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

5.   
Devizakötvények kamatelszá-
molásai           

6. 334295   
Nemzetközi devizakötvé-
nyek 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

7. 358751   Belföldi devizakötvények 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

8. 358773  
Egyéb devizaműveletek ka-
matelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

9.  
A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

10.   
Forinthitelek kamatelszámolá-
sai           

11. 007560   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett fo-
rinthitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   
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12.   Államkötvények kamatelszá-
molása           

13.    
Piaci értékesítésű állam-
kötvények kamatelszá-
molásai 

          

14. 007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények ka-
matelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

15. 358828    Lakossági kötvények 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

16.   Kincstárjegyek kamatelszá-
molásai           

17. 233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

18. 233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   
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19. 358839  Repóügyletek kamatelszámo-
lásai 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

20.  Adósság és követeléskezelés 
egyéb kiadásai           

21. 007614  Jutalékok és egyéb költségek 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

1. A Gst. 13. §-a alap-
ján az államháztartás-
ért felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 
2. Az összeget a Kincs-
tár a függő ügynökkel 
történő elszámolás 
alapján folyósítja. 

  

ÁKK Zrt. 
kivéve a 

függő ügy-
nökkel tör-
ténő elszá-

molás esetét 
ahol a Kincs-

tár 

  

22. 014803  
Állampapírok értékesítését tá-
mogató kommunikációs ki-
adások  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

23. 233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek fe-
dezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
minden hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   
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9. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-
lító szerv 

Európai 
uniós 
forrás-
ból fi-
nan-  
szíro-
zott 
költ-
ség-  

vetési  
tá-

moga-  
tás 

közre-  
mű-

ködő  
szerve-  

zete 

1. 387995 Babaváró támogatások  

A babaváró támogatásról 
szóló 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet (a további-
akban: Babaváró rendelet) 
alapján a jogosultak szá-
mára a banki költségtérí-
tés, a tartozás elengedés-
ből adódó elszámolás, és 
a kamattámogatás bizto-
sítása. 

A Babaváró rendelet 13. 
§ (1) bekezdése, 21. § (4) 
bekezdése és 23. § (3) 
bekezdése szerinti hitel-
intézet. 

A Babaváró ren-
delet 13. § (1) be-
kezdés, 21. § (4) 
bekezdése és 23. 
§ (3) bekezdése 
szerint. 

 

A Babaváró rende-
let 13. § (1) bekez-
dés, 21. § (4) bekez-
dése és 23. § (3) be-
kezdése szerint. 

  Kincstár   

2. 388006 Diákhitel konstrukciók támoga-
tása 

Diákhitellel rendelkezők 
gyermekvállalásának tá-
mogatása és diákhitel 
konstrukció kamattámo-
gatása. 

A hallgatói hitelrend-
szerről szóló 1/2012. (I. 
20.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Hallga-
tói hitelrendszer rende-
let) meghatározott kör. 

  

A támogatás folyó-
sítása a Hallgatói 
hitelrendszer ren-
delet 18/D. §-a, 
23/D. §-a és 29. §-a 
alapján történik. 

  Kincstár   

3. 005137 Lakástámogatások 
A lakáscélú állami támo-
gatásokról szóló 12/2001. 
(I. 31.) Korm. rendeletben 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek, termé-
szetes személyek. 

  

A Lakástámogatás 
rendelet, a Több-
gyermekes támo-
gatás rendelet, a 

  
A Kincstár az 
alábbiak kivé-
telével: 
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(a továbbiakban: Lakástá-
mogatás rendelet), a fiata-
lok, valamint a többgyer-
mekes családok lakáscélú 
kölcsöneinek állami támo-
gatásáról szóló 134/2009. 
(VI. 23.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: 
Többgyermekes támoga-
tás rendelet), a lakásépí-
tési támogatásról szóló 
256/2011. (XII. 6.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Lakásépítési támoga-
tás rendelet), az otthonte-
remtési kamattámogatás-
ról szóló 341/2011. (XII. 
29.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Otthonte-
remtési kamattámogatás 
rendelet), a devizakölcsö-
nök törlesztési árfolyamá-
nak rögzítését érintő 
megtérítésről és a köz-
szférában dolgozók támo-
gatásáról szóló 57/2012. 
(III. 30.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Deviza-
kölcsön elszámolás rende-
let), a lakás-előtakarékos-
ság állami támogatásáról 
szóló 215/1996. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Lakás-előta-
karékosság rendelet), az 
adósságrendezésben 
részt vevő természetes 
személyek lakhatási fel-
tételeinek megtartása cél-
jából nyújtott törlesztési 
támogatásról szóló 
274/2015. (IX. 21.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Adósságrendezési 
rendelet), az új lakások 
építéséhez, vásárlásához 

Lakásépítési támo-
gatás rendelet, az 
Otthonteremtési 
kamattámogatás 
rendelet, a Deviza-
kölcsön elszámolás 
rendelet, a Lakás-
előtakarékosság 
rendelet, az Adós-
ságrendezési ren-
delet, az Új lakás 
rendelet, a Hasz-
nált lakás rendelet, 
a Nemzeti otthon-
teremtés rendelet, 
a Többgyermekes 
jelzáloghitel csök-
kentés rendelet, az 
otthonfelújítási 
rendelet és a rozs-
daövezeti rendelet 
alapján a Kincstár 
végzi. 

a Lakástámo-
gatás rende-
let 25/A. §-a 
szerinti lakás-
politikát 
megalapozó 
kutatások, ta-
nulmányok, a 
lakáscélú tá-
mogatások 
megismerte-
tése, valamint 
pályázatkeze-
léssel kapcso-
latos kiadá-
sok kötele-
zettségválla-
lása és teljesí-
tésigazolása. 
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kapcsolódó lakáscélú tá-
mogatásról szóló 16/2016. 
(II. 10.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Új lakás 
rendelet), a használt lakás 
vásárlásához, bővítéséhez 
igényelhető családi ott-
honteremtési kedvez-
ményről szóló 17/2016. (II. 
10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Használt 
lakás rendelet), a nemzeti 
otthonteremtési közössé-
gekről szóló törvény vég-
rehajtásának szabályairól 
szóló 115/2016. (VI. 6.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Nemzeti ott-
honteremtés rendelet), a 
három- vagy többgyer-
mekes családok lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozásainak 
csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI.14.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Többgyermekes jel-
záloghitel csökkentés ren-
delet), és a gyermeket ne-
velő családok otthonfel-
újítási támogatásáról 
szóló 518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: otthonfelújí-
tási rendelet), a rozsda-
övezeti akcióterületen lé-
tesített lakóingatlanban 
kialakított lakások vásárlá-
sához kapcsolódó 
adó-visszatérítési támoga-
tásról szóló 444/2021. (VII. 
23.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: rozsdaöve-
zeti rendelet) meghatáro-
zott támogatások nyúj-
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tása és az ahhoz kapcso-
lódó szolgáltatások igény-
bevételével összefüggő 
kiadások teljesítése. 

4. 196835 Szociálpolitikai menetdíj támo-
gatás  

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből szár-
mazó  bevételkiesés ellen-
tételezése. 

A közlekedési szolgál-
tató, ha a személyszállí-
tási közszolgáltatási te-
vékenységet közszolgál-
tatási szerződés alapján 
nyújtja, vagy a közleke-
désszervező, ha a köz-
szolgáltatással össze-
függő díjakból szár-
mazó bevételek besze-
dését végzi. 

Az Sztv. felhatal-
mazása alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-támo-
gatás megállapí-
tásának és igény-
bevételének sza-
bályairól szóló 
121/2012. (VI. 26.) 
Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 
Menetdíj rende-
let) alapján. 

 

A támogatás folyó-
sításával kapcsolat-
ban az Sztv.-ben és 
a Menetdíj rende-
letben 
nem szabályozott 
kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény költ-
ségvetési támoga-
tásokra vonatkozó 
rendelkezései alap-
ján jár el. 

  NAV   

5.  Egyéb költségvetési kiadások           
6.   Vegyes kiadások           

7. 031006   
Felszámolásokkal és sza-
nálással kapcsolatos ki-
adások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi 11. tör-
vényerejű rendeletből (a 
továbbiakban: Tvr.), a 
csődeljárásról és a felszá-
molási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvényből 
(a továbbiakban: Cstv.), a 
cégnyilvánosságról, a bí-
rósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvényből (a 
továbbiakban: Ctv.),  vala-
mint az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényből eredő 
fizetési kötelezettségek ki-
egyenlítése. Az állami sza-
nálási eljárás megszűné-
sével kapcsolatos felada-
tokról szóló 28/1992. (XII. 

Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitele-
zők, bérgarancia bizto-
sok. 
 

  

A Tvr.-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben 
és a Szanálási ren-
deletben meghatá-
rozott módon. 
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4.) PM rendeletben (a to-
vábbiakban: Szanálási 
rendelet) rögzített fizetési 
kötelezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

8. 031028   Magán- és egyéb jogi sze-
mélyek kártérítése 

A pénzügyminiszter által 
képviselt állam számára 
fizetési kötelezettség 
alapját képező jogerős 
bírósági ítéletben, vég-
zésben vagy peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratban meghatározott 
kártérítések, illetve a pe-
res eljárással kapcsolatos 
költségek megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által fizetett jára-
dék megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az ál-
lam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat III. 1. 
pontja szerinti igények 
forrásbiztosítása is ezen 
előirányzatról történik.  

Az egyes bírósági hatá-
rozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratok alapján az állam 
által kártérítésben része-
sülő magánszemélyek.  
 

  

A jogerős bírósági 
határozatok, ítéle-
tek, peren kívüli 
egyezséget jóváha-
gyó iratok alapján. 

     

9. 031039   Egyéb vegyes kiadások  

a) Az előirányzat a volt 
nyugati hadifoglyok 
hitelutalványainak rende-
zése, a külföldiek föld-
megváltási ügyeinek ren-
dezése, illetve az ismeret-
len helyen tartózkodók fo-
rint követeléseinek rende-
zése szolgál.  
b) Az előirányzat a kár-
pótlási jegyek Központi 
Elszámolóház és Értéktár 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek, termé-
szetes személyek. 

     Kincstár   

1. szám
 

PÉN
zÜ

g
yi kö

zlö
N

y 
329



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 208. szám

 
8975

 

 

(Budapest) Zártkörű Rész-
vénytársaságba történő 
beszállításához kapcso-
lódó feladatok ellátására 
szolgál. 
c) Az előirányzat fedeze-
tet nyújt az Országos Be-
tétbiztosítási Alappal a hi-
telintézetekről és a pénz-
ügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény alapján kötött 
megbízási szerződésből 
eredő, megbízás ellátásá-
val összefüggésben fel-
merült költségek megtérí-
tésére. 
d) Az előirányzat nyújt fe-
dezetet a központi költ-
ségvetés közvetlen kiadá-
sainak és bevételeinek 
pénzforgalmához kapcso-
lódóan felmerült kiadá-
sokra, ideértve a posta-
költségeket, a GIRO és a 
VIBER költségeit,  az Elekt-
ronikus Fizetési és Elszá-
molási Rendszer díj-
számla teljesítésével kap-
csolatos költségeket, a 
devizaköltségeket, illetve 
az MNB negatív kamatel-
számolásait.  
e) Fedezetül szolgál to-
vábbá az országgyűlési 
képviselők választása 
kampányköltségeinek át-
láthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. törvény 
szerint folyósított támo-
gatásoknak. 
f) Az előirányzat szolgál 
az államháztartás számvi-
teléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet (a to-
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vábbiakban: Áhsz.) 1. mel-
lékletében szereplő, kizá-
rólag bevételi előirány-
zattal megtervezett köz-
ponti kezelésű előirányza-
tok kiadásainak elszámo-
lására, ha év végén - az 
Áhsz. 40. § (3) bekezdése 
szerint - a közhatalmi be-
vételek bármely időpont-
ban történő visszatérü-
lése miatt év végén a be-
vétel teljesítése negatív 
előjelű lenne.  
g) Az előirányzat az Áht. 
79. § (4a) bekezdés e) és f) 
pontja szerinti intézmé-
nyek pénzügyi tranzakci-
óival kapcsolatban felme-
rült kincstári költségek fe-
dezetéül szolgál. 
h) Az előirányzat fedeze-
tül szolgál az elektronikus 
cigaretta, utántöltő fla-
kon és dohányzást imitáló 
elektronikus eszköz kiske-
reskedelméhez kapcso-
lódó kompenzációs eljá-
rás részletes szabályairól 
szóló 3/2022. (I. 7.) Korm. 
rendelet 3. § (2) bekez-
dése szerint kifizetésre. 
i) Az államháztartásért fe-
lelős miniszter egyetér-
tése esetén ez az elő-
irányzat szolgál a jogsza-
bályban meghatározott, 
más központi költségve-
tési kiadási előirányzaton 
fedezettel nem rendel-
kező kiadásokra. 
 

10. 202996   1% SZJA közcélú felhasz-
nálása  

A személyi jövedelem-
adóról szóló törvény lehe-
tővé teszi a magánszemé-
lyeknek, hogy befizetett 

A személyi jövedelem-
adó meghatározott ré-   

A NAV az e célra 
megnyitott számlá-
ról – az Szf. tv. 3. §-
a előírásainak  

  NAV   
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adója meghatározott ré-
szének felhasználásáról az 
adóévet követő évben 
külön törvényben rögzí-
tett mértékben, megjelölt 
kedvezményezett(ek) ja-
vára és eljárás szerint nyi-
latkozatban rendelkezzék. 
A magánszemély e jogá-
nak megvalósulását szol-
gálja az előirányzat. 

szének az adózó rendel-
kezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 
1996. évi CXXVI. tör-
vényben (a továbbiak-
ban: Szf. tv.) meghatáro-
zott kedvezményezetti 
kör. 

figyelembevételé-
vel – a támogatást 
folyósítja. 

11. 220822   Mehib és Eximbank be-
hajtási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársa-
ságról szóló 1994. évi XLII. 
törvény 8/A. § (2) bekez-
dése, és a Magyar Export-
Import Bank Részvénytár-
saság és a Magyar Export-
hitel Biztosító Részvény-
társaság központi költ-
ségvetéssel történő elszá-
molásának részletes sza-
bályairól szóló 16/1998. 
(V. 20.) PM rendelet (a to-
vábbiakban: Exim rende-
let) alapján a Magyar Ex-
port-Import Bank Zártkö-
rűen Működő Részvény-
társaságot (a továbbiak-
ban: Eximbank Zrt.) és a 
Magyar Exporthitel Bizto-
sító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (a to-
vábbiakban: MEHIB Zrt.) 
megillető, az állam ré-
szére behajtott követelé-
sek után járó jutalék kifi-
zetése. 

Eximbank Zrt. és MEHIB 
Zrt.   Az Exim rendelet  

alapján.   Kincstár   

12. 331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kap-
csolatos kiadások teljesí-
tése. 

A környezetvédelmi ter-
mékdíjról szóló  
2011. évi LXXXV. tör-
vényben meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Visszaigénylési el-
járást követően a 
NAV a gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termék-
díj-visszaigénylés 

  NAV   
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céljából nyitott 
számláról folyó-
sítja. 

13.  Állam által vállalt kezesség és vi-
szontgarancia érvényesítése           

14. 016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, ál-
lami készfizető kezesség 
mellett vállalt garancia-
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése 
az  Exim rendelet alapján. 

az Eximbank Zrt.-n ke-
resztül a garancia jogo-
sultja. 

  
Az Exim rendelet-
ben  meghatáro-
zottak szerint. 

  Kincstár   

15. 016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fize-
tési kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mel-
lett vállalt biztosítási ügy-
letekből eredő fizetési kö-
telezettség teljesítése az 
Exim rendelet alapján. 

a MEHIB Zrt.-n keresztül 
a biztosítás jogosultja.   

Az Exim rendelet 
ben meghatározot-
tak szerint. 

  Kincstár   

16. 031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (a további-
akban: Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt.) kezességválla-
lásaihoz kapcsolódó ál-
lami viszontgarancia be-
váltásával, illetve az ebből 
eredő követelés behajtá-
sával összefüggő fizetési 
kötelezettség teljesítése 
az állami viszontgarancia 
vállalásának és érvényesí-
tésének részletes szabá-
lyairól szóló kormányren-
delet (a továbbiakban: Vi-
szontgarancia rendelet) 
alapján. 
 

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   

A Viszontgarancia 
rendeletben meg-
határozottak sze-
rint. 

  Kincstár   

17. 208471  

Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány garancia-
ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség  

Az Agrár-Vállalkozási Hi-
telgarancia Alapítvány ke-
zességvállalásaihoz kap-
csolódó állami viszontga-
rancia beváltásával, il-
letve az ebből eredő kö-
vetelés behajtásával ösz-
szefüggő fizetési kötele-

Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány. 

  

A Viszontgarancia 
rendeletben meg-
határozottak sze-
rint. 

  Kincstár   
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zettség teljesítése a Vi-
szontgarancia rendelet 
alapján. 

18. 388017  
Lakáshitelekhez vállalt ke-
zességből eredő fizetési kö-
telezettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez és a fiata-
lok lakáskölcsönéhez kap-
csolódó állami készfizető 
kezességekből eredő fize-
tési kötelezettségek telje-
sítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi in-
tézmények.   

Az állam által vál-
lalt kezesség előké-
szítésének és a ke-
zesség beváltásá-
nak eljárási rendjé-
ről szóló 110/2006. 
(V. 5.) Korm. rende-
letben (a további-
akban: Kezesség 
rendelet) meghatá-
rozottak szerint. A 
fiatalok lakásköl-
csönéhez kapcso-
lódó állami kezes-
ség vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes szabályai-
ról szóló 4/2005. (I. 
12.) Korm. rendelet 
alapján. 

  NAV   

19. 392984  
Babaváró kölcsönökhöz vál-
lalt kezességből eredő fize-
tési kötelezettség 

A babaváró támogatással 
nyújtott kölcsönökhöz 
kapcsolódó állami készfi-
zető kezességből eredő fi-
zetési kötelezettségek tel-
jesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi in-
tézmények.   

A Kezesség rende-
letben meghatáro-
zottak szerint. 

  NAV   

20. 254012  

MFB Zrt. által nyújtott hite-
lekből és vállalt garancia-
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség  

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (a további-
akban: MFB Zrt.) által ál-
lami készfizető kezesség 
mellett nyújtott hitelekből 
és vállalt garanciaügyle-
tekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése. 

MFB Zrt.   
A Kezesség rende-
letben meghatáro-
zottak szerint.  

  NAV   

21. 196978 Pénzbeli kárpótlás  

1. Az életüktől és szabad-
ságuktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. 
évi XXXII. törvényben (a 
továbbiakban: Kárpótlási 
törvény) foglaltak végre-
hajtása. 

1. A Kárpótlási törvény-
ben meghatározott jo-
gosulti kör. 
2. A Párizsi Békeszerző-
dés törvényben megha-
tározott jogosulti kör. 

  

Az előirányzat fo-
lyósítása a folyósító 
szerv által benyúj-
tott elszámolás 
alapján, teljesítés-
hez igazodóan, a 

  Kincstár   
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2. A Párizsi Békeszerző-
désről szóló 1947. évi 
XVIII. törvény 27. Cikke 2. 
pontjában foglaltak vég-
rehajtásáról szóló 1997. 
évi X. törvény (a további-
akban: Párizsi Békeszerző-
dés törvény) végrehajtása. 
3. Az előirányzat a pénz-
beli kárpótlási előirányza-
tokkal összefüggő igazga-
tási feladatok elvégzésé-
vel kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

3. A folyósítást végző 
szerv folyósítási költség-
térítésben részesül. 

Kincstár rendelke-
zése alapján törté-
nik. 
 

22.  
Garancia és hozzájárulás a társa-
dalombiztosítási ellátásokhoz           

23.   Nyugdíjbiztosítási Alap tá-
mogatása 

          

24. 368317  Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat a Nyugdíj-
biztosítási Alap bevétele-
ként szolgál. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az Ávr. 
139. §   (1a) bekez-
désében meghatá-
rozottak szerint 
végzi. 

  Kincstár   

25. 388140  
Tizenharmadik havi nyugdíj 
visszaépítésének támoga-
tása 

A nyugdíjasok anyagi biz-
tonságának védelme, a 
nyugdíjas életszínvonal 
emelése. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az éves 
előirányzat-felhasz-
nálási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   

26. 388162  Nyugdíjprémium céltartalék 
támogatása 

A nyugdíjasok részese-
dése a gazdasági növeke-
dés eredményeiből. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az éves 
előirányzat-felhasz-
nálási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   

27.   Egészségbiztosítási Alap tá-
mogatása 

          

28. 266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás el-
látásaira jogosultakról, va-
lamint ezen ellátások fe-
dezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvényben megha-
tározott személyek után a 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár finanszíro-
zási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   
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központi költségvetés ál-
tal fizetendő egészség-
ügyi szolgáltatási járulék 
fedezetét biztosítja az elő-
irányzat. 

29. 338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat az Egész-
ségbiztosítási Alap bevé-
teleként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az Ávr. 
139. § (1a) bekez-
désében meghatá-
rozottak szerint 
végzi. 

  Kincstár   

30.  
Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

          

31. 295991  IBRD alaptőkeemelés 

Magyarországnak a Nem-
zetközi Újjáépítési és Fej-
lesztési Bankban fennálló 
tulajdoni részaránya szin-
ten tartását szolgáló tőke-
emelés teljesítése.   

Nemzetközi Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

32. 346739  IFC tőkeemelés 

Nemzetközi Pénzügyi Tár-
saság (a továbbiakban: 
IFC) általános és szelektív 
tőkeemelése. 

 IFC   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

33. 257978  Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a brüsz-
szeli Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóköz-
pontban lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tag-
díj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóköz-
pont 

  

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

34. 010795  IDA alaptőke-hozzájárulás 

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás teljesí-
tése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás 

  

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

35. 380195  
A nemzetközi pénzügyi in-
tézményekkel kapcsolatos 
egyéb kiadások 

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz kap-
csolódó járulékos jellegű 
kiadások teljesítése. 

Nemzetközi pénzügyi 
intézmények   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

36. 249845 Hozzájárulás az EU költségveté-
séhez 

Az EU költségvetéséhez 
való befizetési kötelezett-
ség teljesítése, ennek ele-
mei: 
− Általános forgalmi adó 
alapú befizetés teljesítése, 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság fize-
tési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 
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− Bruttó nemzeti jövede-
lem alapú (a továbbiak-
ban: GNI-alapú) befizetés 
teljesítése, 
− Műanyag csomagolási 
hulladékon alapuló befi-
zetés teljesítése, 
− Egyes tagállamok ré-
szére a GNI-alapú saját 
forrásnál biztosított egy-
összegű kedvezmény tel-
jesítése. 

37. 385628 
Árfolyamkockázat és egyéb EU 
által nem térített kiadások 

Az előirányzat célja 
1. az Európai Mezőgazda-
sági Garancia Alapból (a 
továbbiakban: EMGA) 
származó támogatások ár-
folyamveszteségeinek 
Kincstári Egységes Számla 
(a továbbiakban: KESZ) 
felé történő rendezése, 
2. az Európai Unió általi 
pénzügyi kizárások, to-
vábbá az intervenciós in-
tézkedésekhez kapcso-
lódó költségek Európai 
Unió által nem térített ré-
szének a finanszírozása, a 
KESZ felé történő rende-
zése, 
3. a korábbi évek átmeneti 
támogatási projektjeihez 
kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettség rendezése, 
melyek az alábbiak: 
a) az EMGA javára teljesí-
tendő rendkívüli befizeté-
sek, úgymint az Európai 
Bizottság általi éves elszá-
molás során vagy vizsgá-
lat eredményeként meg-
határozott, a szabálytalan 
támogatás felhasználás 
miatt vagy egyéb okból 
Magyarországra kirótt 

   

Havonta, a fennálló 
kötelezettségállo-
mány alapján. 
 

  Kincstár   
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tagállami befizetési köte-
lezettség, büntetés, pénz-
ügyi korrekció; 
b) az Európai Unió által 
meg nem térített, behajt-
hatatlan kintlévőségek, 
4. az EMGA-ból származó 
támogatások azon rész-
ének finanszírozása, ahol 
a termelőknek határozat 
alapján jogos igénye ke-
letkezett, de annak Euró-
pai Unió felé történő leje-
lentése és visszaigénylése 
- a jogosultnak fel nem ró-
ható - technikai okok mi-
att jogszerűen nem való-
sítható meg és a szüksé-
ges forrás egyéb előirány-
zatról nem biztosítható, 
5. az Európai Mezőgazda-
sági Orientációs és Garan-
ciaalap Garancia Részlege 
által finanszírozott Nem-
zeti Vidékfejlesztési Terv 
programzárását követően 
azon pénzügyi kizárások-
nak az Európai Bizottság 
felé történő rendezése, 
amelyekről az Európai Bi-
zottság határozatban 
dönt. 

38. 359395 
Filmszakmai közvetett támoga-
tások mozgókép törvény sze-
rinti kiegészítő finanszírozása 

A mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (a to-
vábbiakban: Mktv.) 31/D. 
§ (13) bekezdése szerinti 
fizetési kötelezettség tel-
jesítése. 

Nemzeti Filmintézet 
Közhasznú Nonprofit 
Zrt. 

  
Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

39. 209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és bel-
földi követeléseinek ren-
dezése során felmerülő já-
rulékos jellegű kiadások 
teljesítése. 

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje.   

Részletekben törté-
nik.   Kincstár   
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40.  Alapok támogatása           

41. 263478  Bethlen Gábor Alap támoga-
tása  

A Bethlen Gábor Alap ré-
szére központi költségve-
tési támogatás biztosítása. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Áht. 82. § (2) be-
kezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekez-
dése szerint, elő-
irányzat-felhaszná-
lási terv alapján. 

  Kincstár   

42. 226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi költségvetési tá-
mogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Áht. 82. § (2) be-
kezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekez-
dése szerint, elő-
irányzat-felhaszná-
lási terv alapján. 

  Kincstár   

43. 349139  
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támoga-
tása 

A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap 
részére központi költség-
vetési támogatás biztosí-
tása. 

Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Áht. 82. § (2) be-
kezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekez-
dése szerint, elő-
irányzat-felhaszná-
lási terv alapján. 

  Kincstár   

44. 374873 Központi Maradványelszámolási 
Alap 

Kormányzati döntésekből 
következő, illetve évköz-
ben jelentkező finanszíro-
zási problémák kezelése. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi ke-
zelésű előirányzatok. 

  
Átcsoportosítással 
a Kormány egyedi 
határozata alapján. 
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10. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

L. Rezsivédelmi Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból  
finan-  

szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1. 399017 Rezsivédelmi Alap központi  
kiadása 

A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak 
mérséklése és a rezsicsök-
kentés eredményeinek 
megőrzése érdekében 
szükséges feladatok fede-
zete. 

A Kormány döntése 
alapján.  Igen 

A Kvtv. 4. § (5) be-
kezdése alapján a 
kiadási cím elő-
irányzatának fel-
használásáról a 
Kormány egyedi 
határozattal dönt. 

     

 

10. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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A külgazdasági és külügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló  
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 17.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) 
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) a következő 13/D. §-sal egészül ki:
„13/D. § E rendeletnek a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról 
szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 19/2022. (XII. 20.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3) 
megállapított 12/L.  § e)  pontja a  Módr.3 hatálybalépése előtt megkötött támogatási szerződések módosítása 
esetén is alkalmazható azzal, hogy a  módosított támogatási szerződésben a  kedvezményezettnek vállalnia kell 
különösen a  12/M.  § szerinti kötelező üzemeltetési időszaknak a  módosuló beruházás befejezési határidő szerinti 
megváltoztatását, valamint a  benyújtott biztosíték érvényességi idejének a  módosított támogatási szerződésben 
meghatározott időszakra kiterjedő időbeli meghosszabbítását is.”

2. §  A KKM rendelet 12/L. § e) pontjában a „2022. december” szövegrész helyébe a „2023. december” szöveg lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 11/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és 
feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82.  § 
(3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 
szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 11. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló  
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 17.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) 
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) a következő 13/D. §-sal egészül ki:
„13/D. § E rendeletnek a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról 
szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 19/2022. (XII. 20.) KKM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3) 
megállapított 12/L.  § e)  pontja a  Módr.3 hatálybalépése előtt megkötött támogatási szerződések módosítása 
esetén is alkalmazható azzal, hogy a  módosított támogatási szerződésben a  kedvezményezettnek vállalnia kell 
különösen a  12/M.  § szerinti kötelező üzemeltetési időszaknak a  módosuló beruházás befejezési határidő szerinti 
megváltoztatását, valamint a  benyújtott biztosíték érvényességi idejének a  módosított támogatási szerződésben 
meghatározott időszakra kiterjedő időbeli meghosszabbítását is.”

2. §  A KKM rendelet 12/L. § e) pontjában a „2022. december” szövegrész helyébe a „2023. december” szöveg lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 11/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és 
feladatairól szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82.  § 
(3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 
szóló 39/2001. (X. 31.) PM rendelet 11. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 12/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) 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. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 13/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) 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 bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet [a továbbiakban: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet] 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

3.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

4.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

5.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
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A pénzügyminiszter 12/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) 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. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 13/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) 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 bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet [a továbbiakban: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet] 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

3.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

4.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

5.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
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A pénzügyminiszter 12/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) 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. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 13/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) 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 bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet [a továbbiakban: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet] 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

3.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

4.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

5.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
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6.
10027006-00289988-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

13.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

23.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
”

A pénzügyminiszter 14/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) 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. §  Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az  adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet] 3. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  A 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 15. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 12/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) 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. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 13/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) 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 bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet [a továbbiakban: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet] 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

3.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

4.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

5.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
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6.
10027006-00289988-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

13.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

23.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
”

A pénzügyminiszter 14/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) 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. §  Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az  adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet] 3. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  A 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 15. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 12/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) 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. §  Az eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) 
PM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (5a) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 13/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés d) 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 bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet [a továbbiakban: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet] 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

3.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

4.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

5.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
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6.
10027006-00289988-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

13.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

23.  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
”

A pénzügyminiszter 14/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) 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. §  Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az  adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási 
díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet] 3. melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  A 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 15. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 14/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„3. melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

6.
10027006-00289988-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
13. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
23. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

”

A pénzügyminiszter 15/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló  
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.)  
NGM rendelet 2. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 14/2022. (XII. 20.) PM rendelethez
„3. melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

A B

1. Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek

2.

10032000-00289933-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

6.
10027006-00289988-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
8. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
9.

10034002-00319834-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

10.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

11.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

12.
10028007-00289964-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
13. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
14. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

15.
10033001-00289957-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

16. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
17. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
18.

10029008-00289940-00000000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

19.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és 
Vámigazgatósága

20. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
21.

10024003-00289971-00000000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

22. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága
23. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága

”

A pénzügyminiszter 15/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló  
43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.)  
NGM rendelet 2. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 16/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt 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 taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 32.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 17/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi LXXXVII.  törvény 10.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 2.  § (2), (3) és (6)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
c) 3. § b) pontjában a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 16/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt 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 taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 32.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 17/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi LXXXVII.  törvény 10.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 2.  § (2), (3) és (6)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
c) 3. § b) pontjában a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 16/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt 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 taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 32.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 17/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló  
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.  évi LXXXVII.  törvény 10.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról szóló 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint 2.  § (2), (3) és (6)  bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg,
c) 3. § b) pontjában a „megyéhez” szövegrész helyébe a „vármegyéhez” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 18/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló  
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) 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. §  Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 
12. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) bekezdés 
65. pontjában és 16. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 20/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 
módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében 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. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet  
2. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 18/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló  
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) 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. §  Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 
12. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) bekezdés 
65. pontjában és 16. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 20/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 
módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében 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. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet  
2. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 18/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló  
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) 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. §  Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 
12. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) bekezdés 
65. pontjában és 16. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 20/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 
módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében 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. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet  
2. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 18/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló  
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) 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. §  Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 
12. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 19/2022. (XII. 20.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 5. § (1) bekezdés 
65. pontjában és 16. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 20/2022. (XII. 20.) PM rendelete
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 
módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269.  § (10)  bekezdésében 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. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet  
2. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 21/2022. (XII. 21.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet 
módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021.  évi CXL.  törvény 110.  § (3)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 21/2022. (XII. 21.) PM rendelethez
„1. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által meghagyásba bevont szervek

 1. Közbeszerzési és ellátási főigazgatóság [törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329398]
 2. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
 3. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)”

2. melléklet a 21/2022. (XII. 21.) PM rendelethez
„2. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által kijelölt, honvédelemben közreműködő szervek

 1. Közbeszerzési és ellátási főigazgatóság [törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329398]
 2. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
 3. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 21/2022. (XII. 21.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet 
módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021.  évi CXL.  törvény 110.  § (3)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 21/2022. (XII. 21.) PM rendelethez
„1. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által meghagyásba bevont szervek

 1. Közbeszerzési és ellátási főigazgatóság [törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329398]
 2. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
 3. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)”

2. melléklet a 21/2022. (XII. 21.) PM rendelethez
„2. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által kijelölt, honvédelemben közreműködő szervek

 1. Közbeszerzési és ellátási főigazgatóság [törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329398]
 2. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
 3. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)”
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(a  továbbiakban: Brüsszeli Nagykövetség) a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi 
LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) alapján
a) egy fő információs biztonsági feladatokat ellátó beosztott diplomata – diplomata munkaköri osztályba tartozó – 
külszolgálati munkakörbe, biztonsági felelős kiegészítő feladatkörbe,
b) egy fő kolóniavédelmi feladatokat ellátó beosztott diplomata – diplomata munkaköri osztályba tartozó – 
külszolgálati munkakörbe,
c) négy fő rendszergazda, illetve területi informatikai vezető – adminisztratív munkaköri osztályba tartozó – 
külszolgálati munkakörbe, amely munkakörök ellátása keretében a  biztonságtechnikai felelős, illetve a  Védett 
Külügyi Hálózattal (a továbbiakban: VKH) kapcsolatos rendszerbiztonsági felelős kiegészítő feladatkör is 
ellátásra kerül,
d) két fő titkársági referens – adminisztratív munkaköri osztályba tartozó – elsődleges és kommunikációs munkatárs 
másodlagos külszolgálati munkakörbe, titkos ügykezelő, rejtjelező, VKH iratkezelő kiegészítő feladatkörbe,
e) egy fő takarító – technikai munkaköri osztályba tartozó – külszolgálati munkakörbe, reprezentációs kisegítő 
kiegészítő feladatkörbe
a KKM mint kihelyező szerv által tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselői útján látja el.”

2. §  A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a  biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági 
feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet 5.  § g)  pontjában a „Védett Külügyi 
Hálózat (a továbbiakban: VKH)” szövegrész helyébe a „VKH” szöveg lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 22/2022. (XII. 22.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 4/2020. (VI. 30.) PM rendelet 1.  melléklet B) rész 3.  pont 3.16.  alpontjában a  „megyei” 
szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 23/2022. (XII. 23.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  XV. Pénzügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési  évet megelőző  évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti fejezetet 
irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és
c) az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”

2. §  A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzatoknak az Áht. 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében
1. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora, F:5  mezője és F:9  mező 3. és 4.  pontja az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora és F:5 mező 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
3. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti regionális 
városfejlesztési támogatás,
4. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 8. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
5. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
6. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 21.  cikke szerinti 
kockázatfinanszírozási támogatás,
7. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
8. az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora és F:5 mező 2. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke 
szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
9. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
10. az 1. mellékletben foglalt táblázat F:6 mező 3. és 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke 
szerinti képzési támogatás,
11. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora és F:5  mező 3.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,
12. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 39.  cikke szerinti 
épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás,
13. az 1. mellékletben foglalt táblázat F:5 mező 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti 
megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,

354 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 213. szám 10115

A pénzügyminiszter 23/2022. (XII. 23.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  XV. Pénzügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a  költségvetési  évet megelőző  évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az  a)  pont szerinti fejezetet 
irányító szerv vezetője (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és
c) az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.”

2. §  A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzatoknak az Áht. 109. § (5) bekezdése szerinti felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében
1. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora, F:5  mezője és F:9  mező 3. és 4.  pontja az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
2. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora és F:5 mező 1. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
3. az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti regionális 
városfejlesztési támogatás,
4. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 8. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
5. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
6. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 21.  cikke szerinti 
kockázatfinanszírozási támogatás,
7. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 22.  cikke szerinti induló 
vállalkozásnak nyújtott támogatás,
8. az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora és F:5 mező 2. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke 
szerinti kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
9. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 26.  cikke szerinti kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
10. az 1. mellékletben foglalt táblázat F:6 mező 3. és 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke 
szerinti képzési támogatás,
11. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora és F:5  mező 3.  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás,
12. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 39.  cikke szerinti 
épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás,
13. az 1. mellékletben foglalt táblázat F:5 mező 4. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti 
megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,
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14. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi 
infrastruktúrára irányuló támogatás,
15. az  1.  mellékletben foglalt táblázat 6. sora, 8. sora, F:9  mező 3. és 4.  pontja és F:5  mezője alapján az „Az  állami 
támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó 
ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás
nyújtható.”

4. §  A Rendelet 48/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem nyújtható támogatás az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, 
ha a támogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(5) Nem nyújtható támogatás a  halászati és az  akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a  támogatás 
a 717/2014/EU rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé tartozik.”

5. §  A Rendelet 48/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/B.  § (1) A  támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2)–(3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes maximális összeg 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 000 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. A (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes maximális 
támogatástartalom vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja 
meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”

6. §  A Rendelet 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 6. sora, 8. sora és F:9  mező 3. és 4.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) 6. sora és 8. sora a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021.  július  23-i 
2021/1237/EU bizottsági rendelettel módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 16–18., 21., 22., 25., 26., 31., 38., 39. és 56. cikke,
c) 6. sora, 8. sora és F:9 mező 3. és 4. pontja az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval 
összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai 
bizottsági közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) F:5 mezője az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) F:5  mezője a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i  
2021/1237/EU bizottsági rendelettel módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 25., 38., 41. cikke,
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c) F:5 mezője az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. §  A Rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés 62.  pontjában az „induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló 

induló beruházás” szövegrész helyébe az „induló beruházás” szöveg,
b) 9. § e) pontjában a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
c) 48.  § (1)  bekezdésében az  „az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 

keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény” szövegrész helyébe az „az „Az állami támogatásokra 
vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes 
válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény” szöveg,

d) 48. § (3) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
e) 48/A. § (1) bekezdésében a „8–14.” szövegrész helyébe a „8–18.” szöveg,
f ) 48/E. § (4) bekezdésében az „58.” szövegrész helyébe a „81.” szöveg
lép.

8. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (1) bekezdés 86. pontja,
b) 2. melléklete.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 23/2022. (XII. 23.) PM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

Azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcímcsoport 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg
Rendelkezésre bocsátás 

módja
Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott 

költségvetési támogatás 
közreműködő szervezete)

4. 367162 A 2007–2013. évek közötti operatív 
programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése

Az előirányzat fedezetet nyújt
1. a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési 
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtására,
2. a 2007–2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközei terhére hozott 
Kormánydöntések végrehajtására,
3. a hazai kis- és középvállalkozási szektor  
– elsősorban középvállalkozások – pénzügyi 
ismereteinek, önálló külső finanszírozási 
képességének növelésére, környezettudatos 
szemléletének növelésére, tőzsdei és nemzetközi 
piacokon történő jelenlétének erősítésére, 
valamint nemzetközi hálózatosodásuk 
elősegítésére az ún. ELITE program hazai 
implementálásával és felhasználásával,
4. a kis- és középvállalkozások tőzsdei 
bevezetésének vissza nem térítendő 
támogatására,
5. az 1–4. pontba nem tartozó egyéb 
városfejlesztést, kis- és középvállalkozás-
fejlesztést szolgáló célok finanszírozására,
6. a gazdasági stratégia megvalósítását segítő, 
gazdaságfejlesztési célú támogatásokra  
7. az 1–6. pontban foglaltak végrehajtásához 
és a fennálló vagy keletkező követelések 
kezeléséhez kapcsolódó működési és 
működtetési költségekre.

helyi önkormányzat, 
alapkezelő,  
gazdasági társaság, 
nonprofit szervezet, 
kamara, egyetem, 
közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány 

1. Egyedi döntés vagy 
jogszabály alapján, 
pályázati rendszeren kívül 
– támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat útján 
– támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján 
támogatói okirattal.
4. Kifizetés visszterhes 
polgári jogi szerződés 
alapján is lehetséges.

előleg biztosítható  egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel 
– időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

a támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidőig

Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett 
valamennyi 
– jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára 
vonatkozó, 
a támogató javára 
szóló beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

a Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 
megszüntetésével 
összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendeletben 
meghatározott 
feladatkörei 
ellátásával 
összefüggésben 
az MFB Magyar 
Fejlesztési Bank 

igénybe vehető –

356 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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c) F:5 mezője az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. §  A Rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés 62.  pontjában az „induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló 

induló beruházás” szövegrész helyébe az „induló beruházás” szöveg,
b) 9. § e) pontjában a „2022.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
c) 48.  § (1)  bekezdésében az  „az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 

keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény” szövegrész helyébe az „az „Az állami támogatásokra 
vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes 
válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény” szöveg,

d) 48. § (3) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
e) 48/A. § (1) bekezdésében a „8–14.” szövegrész helyébe a „8–18.” szöveg,
f ) 48/E. § (4) bekezdésében az „58.” szövegrész helyébe a „81.” szöveg
lép.

8. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (1) bekezdés 86. pontja,
b) 2. melléklete.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § és a 2. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 23/2022. (XII. 23.) PM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

Azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcímcsoport 
név

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg
Rendelkezésre bocsátás 

módja
Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott 

költségvetési támogatás 
közreműködő szervezete)

4. 367162 A 2007–2013. évek közötti operatív 
programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése

Az előirányzat fedezetet nyújt
1. a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési 
feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtására,
2. a 2007–2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközei terhére hozott 
Kormánydöntések végrehajtására,
3. a hazai kis- és középvállalkozási szektor  
– elsősorban középvállalkozások – pénzügyi 
ismereteinek, önálló külső finanszírozási 
képességének növelésére, környezettudatos 
szemléletének növelésére, tőzsdei és nemzetközi 
piacokon történő jelenlétének erősítésére, 
valamint nemzetközi hálózatosodásuk 
elősegítésére az ún. ELITE program hazai 
implementálásával és felhasználásával,
4. a kis- és középvállalkozások tőzsdei 
bevezetésének vissza nem térítendő 
támogatására,
5. az 1–4. pontba nem tartozó egyéb 
városfejlesztést, kis- és középvállalkozás-
fejlesztést szolgáló célok finanszírozására,
6. a gazdasági stratégia megvalósítását segítő, 
gazdaságfejlesztési célú támogatásokra  
7. az 1–6. pontban foglaltak végrehajtásához 
és a fennálló vagy keletkező követelések 
kezeléséhez kapcsolódó működési és 
működtetési költségekre.

helyi önkormányzat, 
alapkezelő,  
gazdasági társaság, 
nonprofit szervezet, 
kamara, egyetem, 
közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány 

1. Egyedi döntés vagy 
jogszabály alapján, 
pályázati rendszeren kívül 
– támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat útján 
– támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján 
támogatói okirattal.
4. Kifizetés visszterhes 
polgári jogi szerződés 
alapján is lehetséges.

előleg biztosítható  egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel 
– időarányosan vagy 
teljesítésarányosan

a támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidőig

Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett 
valamennyi 
– jogszabály 
alapján beszedési 
megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára 
vonatkozó, 
a támogató javára 
szóló beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

a Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 
megszüntetésével 
összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendeletben 
meghatározott 
feladatkörei 
ellátásával 
összefüggésben 
az MFB Magyar 
Fejlesztési Bank 

igénybe vehető –
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2. melléklet a 23/2022. (XII. 23.) PM rendelethez
„1. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez

2. melléklet a …./2022. (…..) PM rendelethez 

„1. melléklet a 9/2018. (X. 19.) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet 2023. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcím- 
csoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Vissza- 
fizetés határ- 

ideje 
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós for-
rásból finanszíro-
zott költségvetési 
támogatás közre-
működő szerve-

zete 

2.   Fejezeti kezelésű előirányzatok             
3. 31468   Kárrendezési célelőirányzat és egyéb 

kártalanítási feladatok 
Az előirányzat 
1. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosí-
tás 1991. július 1. előtti rendszeréből szár-
mazó állami kötelezettségek rendezésé-
ről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, a 
gépjármű-szavatossági károk 1971. ja-
nuár 1. előtti rendszere alapján fizetett 
baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet és az állami 
vezetői mulasztások, illetve az állam ne-
vében elkövetett jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről szóló 33/2010. 
(VI. 11.) OGY határozat alapján fedezetet 
nyújt: 
a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosí-
tás 1991. július 1-je előtti rendszeréből 
származó állami kötelezettségekre; 
b) a gépjárműszavatossági károk alapján 
az 1971. január 1. napja előtti rendszer 
alapján kifizetett kártérítésekre; 
c) azon személyek kártérítési igényének 
megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 
20-i budapesti tűzijátékkal összefüggés-
ben alkotmányos alapjoga vagy személy-
hez fűződő joga sérelmet szenvedett; 
d) Magyarország területén ideiglenesen 
tartózkodott szovjet katonák által szolgá-
lati kötelességük teljesítése közben oko-
zott károk megtérítésére. 
 
2. a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvé-
delmi Kártalanítási Alap 2016. évi meg-
szüntetésével az ár- és belvízkárok meg-
térítésében való önkéntes részvételre 
ösztönöz, amelybe a Magyarországon 
hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel 
kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett 
területen vagy mentesített ártérben lakó-
ingatlan tulajdonnal rendelkező  

1. Az F:3 mező 1. pontja tekin-
tetében természetes személy. 
2. Az F:3 mező 2. pontja tekin-
tetében a Magyarországon 
hullámtérben, nyílt ártérben, 
az árvízzel kapcsolatos belvíz 
által veszélyeztetett területen 
vagy mentesített ártérben la-
kóingatlan tulajdonnal rendel-
kező azon természetes sze-
mély, 
a) aki 2016. december 31-ig a 
Wesselényi Miklós Ár- és Bel-
vízvédelmi Kártalanítási Alap 
kezelőjével szerződést kötött, 
b) aki az a) pont szerinti szerző-
dés alapján befizetést teljesít, 
c) akinek a tulajdonában lévő 
lakóingatlanban víztöbblet kö-
vetkeztében kára keletkezett, 
d) akinek a szerződéses jogvi-
szonya a kár bekövetkezését 
megelőzően legalább 30 napja 
fennállt, 
e) aki a káresemény bekövet-
kezését megelőzően 6 hónap-
nál rövidebb ideig teljesített 
rendszeres befizetést a kártala-
nítás 50%-ára jogosult, 
f) aki a káreseményt - illetve 
vészhelyzettel egyidejűleg be-
következő káresemény esetén 
a vészhelyzet elmúltát - követő 
15 napon belül a káreseményt 
írásban bejelenti. (Vészhelyzet 
esetén a bejelentési határidő 
azon a napon kezdődik, amikor 
a káresemény helyszíne bizton-
ságosan és hatóságilag enge-
délyezett módon megközelít-
hetővé vált.) 
3. Nem jogosult a 2. pontban 
foglalt személy a kártalanításra,  
a) ha a szerződése megszűnik, 
mert 
aa) a szerződést 30 napos fel-
mondási idővel, a szerződést 
írásban felmondja, 

– – egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

– – Magyar 
Állam- 

kincstár 

- - 

         természetes személyek szerződés alap-
ján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogo-
sulttá válnak a káresemények utáni kárta-
lanításra. 
Az előirányzat terhére az ár- és belvízzel 
kapcsolatos kártalanítás mértéke legfel-
jebb 15 millió forint lehet. A kezelő szerv 
a bejelentést követő 30 napon belül fel-
méri az ár- és belvízi károkat és további 
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15 napon belül a megállapított kártalaní-
tási összeget ezen előirányzatról teljesíti. 
Amennyiben az ár- és belvíz kárkifizetés 
megalapozásához a szokásos és általáno-
san alkalmazott eljáráshoz képest további 
eljárás és ezzel járó dokumentáció szük-
séges, úgy a kártalanítási összeg megálla-
pítása és ennek kifizetése az utolsó irat 
beérkezését követő 15 napon belül törté-
nik az előirányzat terhére. 

ab) a befizetés esedékességé-
től számított 60. napig a hátra-
lékos díjat nem fizette meg és 
halasztást nem kapott, 
ac) súlyosan szerződésszegő 
magatartást tanúsít, 
b) ha késedelmes kárbejelen-
tés esetén az időmúlás követ-
keztében nem igazolható a 
kára. 

4. 397462   Egészségügyi és egyéb kormányzati 
infrastruktúra fejlesztési program 

Az előirányzat fedezetet nyújt: 
1. vissza nem térítendő támogatásként a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gaz-
dasági társaságok feladatellátásának, mű-
ködési költségeinek és egyes szakmai fel-
adatainak finanszírozására, 
2. vissza nem térítendő támogatásként 
egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesz-
tési programok működéséhez és a felada-
tainak elvégzéséhez szükséges támogatá-
sokhoz. 

gazdasági társaság, nonprofit 
szervezet 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül - 
támogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Az Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal. 
3. Kifizetés visszter-
hes polgári jogi 
szerződés alapján. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

– Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé- 
nyezett valam-
ennyi - jogsza-
bály alapján be-
szedési megbí-
zással megter-
helhető - fizetési 
számlájára vo-
natkozó, a támo-
gató javára szóló 
beszedési meg-
bízás benyújtá-
sára vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata, 
b) zálogjog,  
c) garancia,  
d) kezesség,  
e) óvadék. 

Közbe- 
szerzési 

és Ellátási 
Főigaz- 
gatóság 

igénybe  
vehető 

– 

5. 349562  Nagyvállalati beruházási támogatá-
sok 

Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a 
középvállalkozások minimum 100 millió 
forint elszámolható összköltségű 
1. induló beruházásainak támogatása, 
2. kutatás-fejlesztési tevékenységének tá-
mogatása,  
3. az 1. ponthoz kapcsolódó energiahaté-
konysági beruházásainak támogatása, 
4. az 1. ponthoz kapcsolódó megújuló 
energia használatát célzó beruházásainak 
a támogatása, 
5. bővítő vagy pótló beruházásainak tá-
mogatása. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó költségeket is. 

1. A támogatás nagyvállalko-
zások és azon Magyarorszá-
gon legalább 150 főt foglal-
koztató (a foglalkoztatási ada-
tok meghatározásánál a 
651/2014/EU bizottsági ren-
delet 1. mellékletében rögzí-
tett módszertan szerint a kap-
csolt- és partnervállalkozások 
adatait, továbbá kizárólag a 
támogatást igénylő esetében 
a kölcsönzött munkaerőnek a 
támogatási kérelem benyújtá-
sát megelőző 12 havi átlagál-
lományát is figyelembe kell 
venni) középvállalkozások szá-
mára nyújtható, amelyek kap-
csolt vállalkozásaival egybe-
számított éves átlagos statisz-
tikai állományi létszáma leg-
később a támogatott projekt 
fizikai befejezését követő má-
sodik üzleti évben eléri a 250 
főt, amennyiben 
a) a fejlesztendő tevékenység 
a támogatást igénylő techno-
lógiai korszerűsítését célozza 
és a Központi Statisztikai Hiva-
tal által a feldolgozóipari ág 
(TEÁOR 10-33), építőipari ág 
(TEÁOR 41-43) körébe sorolt 
ágazat vagy a raktározás, táro-
lás alágazat (TEÁOR 52.1) vala-

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelem útján -  
támogatási  
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján- támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Az Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés- 
arányosan 

– Biztosíték lehet:  
a) a kedvez- 
ményezett va-
lamennyi - jog-
szabály alapján 
beszedési meg-
bízással megter-
helhető - fizetési 
számlájára vo-
natkozó, a támo-
gató javára szóló 
beszedési meg-
bízás benyújtá-
sára vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozata,  
b) bankgarancia,  
c) biztosítók által 
vállalt garancia 
vagy készfizető 
kezesség,  
d) kedvez-  
ményezett tulaj-
donosa  
(így különösen 
anyavállalat, ter-
mészetes sze-
mély) által vállalt 
készfizető kezes-
ség. 

– igénybe  
vehető 

– 
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melyikébe esik, vagy a nagy-
kereskedelem és kiskereske-
delem ágazatok (TEÁOR 46-
47) esetén a fejlesztés élő-
munka kiváltását eredmé-
nyező, saját használatra tör-
ténő raktárkapacitás bővíté-
sére, automatizálására irányul,  
b) a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása Magyar-
országon rendelkezik saját tu-
lajdonú székhellyel, telephely-
lyel vagy fiókteleppel,  
c) a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása rendel-
kezik legalább három lezárt 
(beszámolóval alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üz-
leti évvel, melybe az előtársa-
ságként való működés idő-
szaka nem számít bele, 
d) a támogatást igénylőnek 
vagy a támogatást igénylőnek 
a kapcsolt és partnervállalko-
zásaival egybeszámított, a tá-
mogatási igény benyújtását 
megelőző - közgyűlés, tag-
gyűlés vagy a tulajdonosok ál-
tal jóváhagyott -, legutolsó le-
zárt, teljes üzleti év éves be-
számoló szerinti árbevétele 
meghaladja a projekt elszá-
molható összköltségét, 
e) a támogatást igénylőnek 
vagy a támogatást igénylőnek 
a kapcsolt és partnervállalko-
zásaival egybeszámított, a tá-
mogatási igény benyújtását 
megelőző - közgyűlés, tag-
gyűlés vagy a tulajdonosok ál-
tal jóváhagyott -, legutolsó le-
zárt, teljes üzleti év éves be-
számoló szerinti mérlegfőösz-
szege meghaladja a projekt el-
számolható összköltségét, 
f) a beruházás a támogatást 
igénylőnél az átlagos éves 
nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző üzleti 
év éves nettó árbevételéhez 
képest,  
g) a támogatást igénylő váll-
alja az átlagos statisztikai állo-
mányi létszám megtartását és 
a bérköltségként nyilvántar-
tott kifizetéseinek növelését,  
h) a támogatást igénylő az el-
számolható költségek leg-
alább 25%-át saját forrásból 
biztosítja és a teljes beruházás 
megvalósításához szükséges 
költségek forrását a támogató 
számára bemutatja,  
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i) a támogatást igénylő nagy-
vállalkozás vállalja, hogy a 
nagyvállalati méretkategóriát 
legalább a fenntartási időszak 
végéig megőrzi, 
k) amennyiben a fejlesztendő 
tevékenység a raktározás, tá-
rolás alágazat valamelyikében 
(TEÁOR 52.1) vagy a nagyke-
reskedelem és kiskereskede-
lem ágazatokban (TEÁOR 46-
47) valósul meg, a támogatást 
igénylő vállalja, hogy a beru-
házásban érintett székhelyén, 
telephelyén, fióktelepén vagy 
kapcsolt vállalkozásánál leg-
alább 50 új munkahelyet léte-
sít legkésőbb a támogatott 
projekt fizikai befejezését kö-
vető 60 napon belül. 
2. Nem nyújtható támogatás, 
ha a támogatási igény  
a) benyújtójának lejárt esedé-
kességű, 60 napot meghaladó 
nyilvántartott adó- vagy 
egyéb köztartozása van, ki-
véve, ha a tartozás szerint illet-
ékes hatóság számára fizetési 
halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett,  
b) a d) alpont hatálya alá tar-
tozó vállalkozások kivételével, 
benyújtójának a kapcsolt vál-
lalkozásaival egybeszámított 
foglalkoztatotti létszáma eléri 
a 13 ezer főt,  
c) benyújtója a beruházást 
vagy a fejlesztést olyan bérelt 
vagy lízingelt ingatlanon kí-
vánja megvalósítani, amely 
esetében a bérleti vagy a lí-
zingszerződés kizárólagos jog-
gal nem biztosítja a támoga-
tással megvalósuló létesít-
mény üzemeltetésének lehe-
tőségét legalább a kötelező 
üzemeltetési időszak idejére 
vagy a befektető nem vállalja, 
hogy bérleti vagy a lízingszer-
ződés lejárta előtt a fenti felté-
teleknek megfelelő helyszín 
rendelkezésre állását igazolja, 
d) benyújtójában a szavazati 
jogok legalább alágazati kódú 
fejlesztendő tevékenységek 
esetén: 
da) 10.11. Húsfeldolgozás,  
- tartósítás, 
db) 10.13. Hús-, baromfihús 
készítmény gyártása, 
dc) 10.89. M.n.s. egyéb élelmi-
szer gyártása, 
dd) 15.11. Bőr, szőrme kikészí-
tése, 
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de) 16.21. Falemezgyártás, 
df) 16.22. Parkettagyártás,  
dg) 16.23. Épületasztalos-ipari 
termék gyártása,  
dh) 18.1 Nyomdai tevékeny-
ség, 
di) 19.20. Kőolaj- feldolgozás, 
dj) 20.1. Vegyi alapanyag gyár-
tása, 
dk) 23.6. Beton-, gipsz-, ce-
menttermék gyártása,  
dl) 25.11. Fémszerkezet gyár-
tása, 
dm) 29.10. Közúti gépjármű 
gyártása, 
dn) 29.31. Jármű- villamossági, 
elektronikai készülékek gyár-
tása, 
do) 29.32. Közúti jármű alkat-
részeinek gyártása. 

6. 367162   Egyes korábban kihelyezett támoga-
tások visszatérülése 

Az előirányzat fedezetet nyújt: 
1. a Kecskemét Fejlődéséért Alap előké-
szítési feladatairól szóló 1154/2016.  
(III. 25.) Korm. határozatban foglaltak vég-
rehajtására, 
2. a 2007-2013. évek közötti operatív 
programok visszaforgó pénzeszközei ter-
hére hozott kormánydöntések végrehaj-
tására, 
3. a hazai kis- és középvállalkozási szektor 
- elsősorban középvállalkozások - pénz-
ügyi ismereteinek, önálló külső finanszí-
rozási képességének növelésére, környe-
zettudatos szemléletének növelésére, 
tőzsdei és nemzetközi piacokon történő 
jelenlétének erősítésére, valamint nem-
zetközi hálózatosodásuk elősegítésére az 
ún. ELITE program hazai implementálásá-
val és felhasználásával, 
4. a kis- és középvállalkozások tőzsdei be-
vezetésének vissza nem térítendő támo-
gatására, 
5. az 1-4. pontba nem tartozó egyéb vá-
rosfejlesztést, kis- és középvállalkozás- 
fejlesztést szolgáló célok finanszírozására, 
6. a gazdasági stratégia megvalósítását 
segítő gazdaságfejlesztési célú támogatá-
sokra  
7. az 1-6. pontban foglaltak végrehajtásá-
hoz és a fennálló vagy keletkező követe-
lések kezeléséhez kapcsolódó működési 
és működtetési költségekre. 

helyi önkormányzat, alapke-
zelő, gazdasági társaság, non-
profit szervezet, kamara, egye-
tem, közfeladatot ellátó közér-
dekű vagyonkezelő alapítvány 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül - 
támogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján - támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Az Ávr. 101/A. §-a 
alapján támogatói 
okirattal. 
4. Kifizetés visszter-
hes polgári jogi 
szerződés alapján is 
lehetséges. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

a támo- 
gatási szerző- 

désben 
megha- 

tározott határ-
időig 

Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé-
nyezett valam-
ennyi 
- jogszabály 
alapján besze-
dési megbízással 
megterhelhető - 
fizetési számlá-
jára vonatkozó, 
a támogató ja-
vára szóló besze-
dési megbízás 
benyújtására vo-
natkozó felhatal-
mazó nyilatko-
zata, 
b) zálogjog,  
c) garancia,  
d) kezesség,  
e) óvadék. 

a Nemzeti 
Fejlesz- 
tési Ügy- 
nökség 
megszün- 
tetésével 
össze- 
függő 
egyes kér-
dések- 
ről szóló 
475/2013. 
(XII. 17.) 
Korm. 
rendelet- 
ben meg- 
határo-
zott fel-
adat- 
körei ellá-
tásával 
össze- 
függés- 
ben az 
MFB Ma-
gyar Fej-
lesz- 
tési Bank 

igénybe  
vehető 

– 

7. 348239   NER300 projekt megvalósítása Az előirányzat az Európai Bizottság 
NER300 programjaiban közvetlenül tá-
mogatást nyert hazai projekthez kapcso-
lódó visszafizetési kötelezettségek teljesí-
tésére szolgál. Az előirányzat tartalmazza 
a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is. 

– – – – – – – – – 

8. 388417    Egészségipari vállalatok versenyké-
pességének javítása 

Az előirányzat célja a hazai kis-, közép-, és 
nagyvállalkozások, minimum 400 millió 
forint elszámolható összköltségű korona-
vírus-járvány elleni védekezés szempont-
jából releváns termék kifejlesztésére vagy 

1. A támogatás azon vállalko-
zások számára nyújtható, 
amelyek esetében 
a) a támogatást igénylő vagy 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 

előleg bizto-
sítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-

– Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé-
nyezett valam-
ennyi - jogsza-

– igénybe  
vehető 

– 
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előállítására irányuló beruházásainak, to-
vábbá a hazai egészségügyi gyártás meg-
erősítésének támogatása, annak érdeké-
ben, hogy járványhelyzetben a globális 
ellátási láncok megszakadása esetén is 
biztosítható legyen az egészségügyi ellá-
tás. 
Az előirányzat keretében a fenti célt szol-
gáló beruházás vagy kísérleti-fejlesztési 
tevékenység részesülhet támogatásban. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó költségeket is. 

kapcsolt vállalkozása Magyar-
országon rendelkezik saját tu-
lajdonú székhellyel, telephely-
lyel vagy fiókteleppel, 
b) a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása rendel-
kezik legalább három lezárt 
(beszámolóval alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üz-
leti évvel, melybe az előtársa-
ságként való működés idő-
szaka nem számít bele, 
c) a beruházás a támogatást 
igénylőnél az átlagos éves 
nettó árbevétel növekedését 
eredményezi a beruházás 
megkezdését megelőző üzleti 
év éves nettó árbevételéhez 
képest, 
d) a támogatást igénylő váll-
alja, hogy a támogatási kére-
lem benyújtását megelőző 12 
hónapban meglévő, vagy ha 
az magasabb, a támogatást 
igénylő más támogatási szer-
ződésben rögzített létszám-
vállalásban szereplő foglalkoz-
tatottak átlagos statisztikai ál-
lományi létszámát a támoga-
tott tevékenység lezárásáig 
fenntartja, 

kérelem útján - tá-
mogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján - támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Az Ávr. 101/A. § 
alapján támogatói 
okirattal. 

téssel - időarányo-
san vagy teljesítés-
arányosan 

bály alapján be-
szedési megbí-
zással megter-
helhető - fizetési 
számlájára vo-
natkozó, 
a támogató ja-
vára szóló besze-
dési megbízás 
benyújtására vo-
natkozó felhatal-
mazó nyilatko-
zata,  
b) biztosítói- 
vagy bankgaran-
cia, 
c) készfizető ke-
zesség,  
d) zálogjog. 

           e) a támogatást igénylő váll-
alja, hogy a beruházást annak 
befejezését követő legalább 3 
éven keresztül, vagy ha a tá-
mogatás biztosítása szerinti 
egyes állami támogatási kate-
góriák vonatkozásában e ren-
delet II. fejezetében ennél 
hosszabb határidő kerül meg-
állapításra, akkor ezen időtar-
tamig fenntartja, 
f) a támogatást igénylő kap-
csolt vállalkozásaival egybe-
számított éves átlagos statisz-
tikai állományi létszáma eléri a 
10 főt, és a támogatott tevé-
kenység lezárásáig sem csök-
ken 10 fő alá. 
2. Nem nyújtható támogatás, 
ha a támogatási igény 
a) benyújtójának lejárt esedé-
kességű, 60 napot meghaladó 
nyilvántartott adó- vagy 
egyéb köztartozása van, ki-
véve, ha a tartozás szerint illet-
ékes hatóság a számára fize-
tési halasztást vagy részletfize-
tést engedélyezett, 

        

          b) benyújtója a beruházást 
vagy a kísérleti-fejlesztést 
olyan bérelt vagy lízingelt in-
gatlanon kívánja megvalósí-
tani, amely esetében a bérleti 
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vagy a lízingszerződés kizáró-
lagos joggal nem biztosítja a 
támogatással megvalósuló lé-
tesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a támo-
gatott tevékenység lezárásáig, 
vagy a támogatást igénylő 
nem vállalja, hogy a bérleti 
vagy a lízingszerződés lejárta 
előtt a fenti feltételeknek 
megfelelő helyszín rendelke-
zésre állását igazolja, 
c) benyújtójának a kapcsolt 
vállalkozásaival egybeszámí-
tott foglalkoztatotti létszáma 
eléri az 5 ezer főt,  
d) vállalkozásban történő ré-
szesedés szerzésére irányul. 

9. 386273   Nemzetközi és egyéb kötelezettsé-
gek 

Az előirányzat célja: 
1. a könyvvizsgálói közfelügyeleti rend-
szer működtetése érdekében a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara támogatása, 
2. a miniszter és az irányítása alá tartozó 
intézmények nemzetközi szervezetekben 
betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfi-
zetési, hozzájárulási kötelezettségeinek fi-
nanszírozása, 
3. a miniszter felelősségi körébe tartozó 
feladatellátásainak, szakmai programjai-
nak a támogatása, 
4. az év közben előre nem látható kiadá-
sok fedezete. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó költségeket is. 

1. Az F:9 mező 1. pontja tekinte-
tében Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara. 
2. Az F:9 mező 2. pontja tekinte-
tében nemzetközi szervezet. 
3. Az F:9 mező 3. pontja tekinte-
tében természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni vál-
lalkozó, civil szervezet, köz-
hasznú szervezet, szakszerve-
zet, helyi önkormányzat, köztes-
tület, költségvetési szerv. 
4. Az F:9 mező 4. pontja tekinte-
tében fejezeti kezelésű elő-
irányzat, költségvetési szerv. 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül - 
támogatási szerző-
déssel vagy támo-
gatói okirattal. 
2. Egyedi döntés 
alapján, pályázat 
útján - támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal. 
3. Ávr. 101/A. § 
alapján támogatói 
okirattal. 

előleg bizto-
sítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel, előirányzat- 
átcsoportosítással 
- időarányosan 
vagy teljesítésará-
nyosan 

– A kedvezménye-
zett valamennyi - 
jogszabály alap-
ján beszedési 
megbízással 
megterhelhető - 
fizetési számlá-
jára vonatkozó,  
a támogató ja-
vára szóló besze-
dési megbízás 
benyújtására  
vonatkozó felha-
talmazó nyilat-
kozata. 

– igénybe  
vehető 

– 

 10. 390040   Polgári Művelődésért Oktatási, Kultu-
rális és Tudományos 
Alapítvány pénzbeli vagyoni jutta-
tása 

Az előirányzat célja a Polgári Művelődés-
ért Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány részére - a feladatainak ellá-
tása érdekében - 
a) a közfeladatot ellátó közérdekű va-
gyonkezelő alapítványokról szóló  
2021. évi IX. törvény 18. § (1) bekezdés  
b) pontja és 19. §-a szerinti külön törvény 
szerinti támogatásnak nem minősülő 
pénzbeli vagyoni juttatás, 
b) tőkeminimum  
biztosítása. 
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével 
és működtetésével járó kiadásokat, bank-
költségeket is. 

Polgári Művelődésért Okta-
tási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány 

Az F:10 mező a) és c) 
pontja esetén megál-
lapodással, szerző-
déssel. 

 egyösszegű kifize-
téssel 

–  – – – 

 11. 359495   Szentháromság téri ingatlan- 
beruházással összefüggő 
működési kiadások 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
1. a Pénzügyminisztérium budai Várne-
gyedben történő elhelyezésével kapcso-
latos beruházások, felújítások kiadásaira, 
2. a Nemzetgazdasági Minisztérium budai 
Várnegyedben történő elhelyezéséhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 
1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont 
b) alpontja szerinti nonprofit korlátolt fe-
lelősségű társaság működéséhez, feladat-
ellátásához. 

gazdasági társaság, költségve-
tési szerv 

1. Egyedi döntés 
vagy jogszabály 
alapján, 
pályázati rendsze-
ren kívül - támoga-
tási szerződéssel 
vagy támogatói ok-
irattal. 
2. Az Ávr. 
101/A. §-a alapján 
támogatói okirattal. 

előleg  
biztosítható 

egyösszegű kifize-
téssel, részletek-
ben történő kifize-
téssel, előirányzat-  
átcsoportosítással 
- időarányosan 
vagy teljesítésará-
nyosan 

– Biztosíték lehet: 
a) a kedvezmé-
nyezett valam-
ennyi 
- jogszabály 
alapján besze-
dési megbízással 
megterhelhető - 
fizetési számlá-
jára vonatkozó, a 
támogató javára 
szóló beszedési 

– – – 
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megbízás be-
nyújtására vo-
natkozó felhatal-
mazó nyilatko-
zata, 
b) zálogjog,  
c) garancia,  
d) kezesség,  
e) óvadék. 
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A külgazdasági és külügyminiszter 28/2022. (XII. 28.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet 1. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet)
„b) a külgazdasági és külügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és
c) a külgazdasági és külügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek nem 
minősülő költségvetési szerv.”

2. §  A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  1.  § a)  pontja szerinti foglalkoztató szervezettel szerződéses jogviszonyban álló vagy az  ilyen szerződéses 
jogviszonyban álló személy részéről a  szerződés teljesítésében közreműködő személy jogviszonya az  Nbtv. 74.  § 
i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha a szerződéses jogviszony nem tartozik a (2) bekezdés hatálya 
alá, és az  érintett személy a  feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással 
fenyegetett.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 24/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § A  gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az  1991. július 1. napja előtt bekövetkezett 
káreseményekkel kapcsolatban az  államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési 
járadékok, valamint a  forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2023. január 1-jétől 
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei – a  2022. december hónapra esedékes járadékösszeghez 
képest – a  nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott nyugdíjemeléssel megegyező mértékben emelkednek.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 28/2022. (XII. 28.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 14.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet 1. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet)
„b) a külgazdasági és külügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és
c) a külgazdasági és külügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek nem 
minősülő költségvetési szerv.”

2. §  A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  1.  § a)  pontja szerinti foglalkoztató szervezettel szerződéses jogviszonyban álló vagy az  ilyen szerződéses 
jogviszonyban álló személy részéről a  szerződés teljesítésében közreműködő személy jogviszonya az  Nbtv. 74.  § 
i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha a szerződéses jogviszony nem tartozik a (2) bekezdés hatálya 
alá, és az  érintett személy a  feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással 
fenyegetett.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 24/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § A  gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az  1991. július 1. napja előtt bekövetkezett 
káreseményekkel kapcsolatban az  államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési 
járadékok, valamint a  forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2023. január 1-jétől 
kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei – a  2022. december hónapra esedékes járadékösszeghez 
képest – a  nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott nyugdíjemeléssel megegyező mértékben emelkednek.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 25/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési 
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A.  § Az  1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a  költségpótló 
baleseti kártérítési járadékok 2023. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei 
–  a  2022.  december  hónapra esedékes járadékösszeghez képest – a  nyugellátások és egyes más ellátások 
2023.  január havi emeléséről szóló kormányrendeletben meghatározott nyugdíjemeléssel megegyező mértékben 
emelkednek.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 26/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–e) 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. § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) 
NGM rendelet [a továbbiakban: 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet] 2.  § (2)  bekezdés g)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„g) a  nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az  üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú 
okmány, valamint a  szabadforgalomba bocsátott termékek szállítása esetén alkalmazott szállítólevél kivételével 
a Jöt. 90. §-a szerinti nem elektronikus okmányok aláírására jogosult személy aláírásmintáját, kivéve, ha
ga) az aláírásra jogosult aláírásmintáját az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja, vagy
gb) az  engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a  szállítólevélen annak hitelességét igazoló felirat alkalmazásának 
engedélyezését kérik az állami adó- és vámhatóságtól,”

 (2) A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„k) – ha az  adófelfüggesztéssel történő termékszállításnál vagy a  szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék 
másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállításánál az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, 
a  bejegyzett kereskedő, az  eseti bejegyzett kereskedő vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő helyett a  Jöt. 18.  § 
(12)  bekezdése szerinti személyek közül többen együttesen kívánnak jövedéki biztosítékot nyújtani – a  kérelmet 
benyújtó személy részére adott megbízás másolatát,”
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A pénzügyminiszter 25/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési 
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A.  § Az  1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a  költségpótló 
baleseti kártérítési járadékok 2023. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei 
–  a  2022.  december  hónapra esedékes járadékösszeghez képest – a  nyugellátások és egyes más ellátások 
2023.  január havi emeléséről szóló kormányrendeletben meghatározott nyugdíjemeléssel megegyező mértékben 
emelkednek.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 26/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–e) 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. § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) 
NGM rendelet [a továbbiakban: 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet] 2.  § (2)  bekezdés g)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„g) a  nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az  üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú 
okmány, valamint a  szabadforgalomba bocsátott termékek szállítása esetén alkalmazott szállítólevél kivételével 
a Jöt. 90. §-a szerinti nem elektronikus okmányok aláírására jogosult személy aláírásmintáját, kivéve, ha
ga) az aláírásra jogosult aláírásmintáját az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja, vagy
gb) az  engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a  szállítólevélen annak hitelességét igazoló felirat alkalmazásának 
engedélyezését kérik az állami adó- és vámhatóságtól,”

 (2) A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„k) – ha az  adófelfüggesztéssel történő termékszállításnál vagy a  szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék 
másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállításánál az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, 
a  bejegyzett kereskedő, az  eseti bejegyzett kereskedő vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő helyett a  Jöt. 18.  § 
(12)  bekezdése szerinti személyek közül többen együttesen kívánnak jövedéki biztosítékot nyújtani – a  kérelmet 
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2. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén, vagy ha az  adóraktár engedélyese, 
a  bejegyzett feladó, a  bejegyzett kereskedő, az  eseti bejegyzett kereskedő vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő 
helyett a  Jöt. 18.  § (12)  bekezdése szerinti személy nyújt jövedéki biztosítékot, az  állami adó- és vámhatóság 
a  döntését – a  kérelmező részére történő megküldéssel egyidejűleg – megküldi az  adóraktár engedélyesének, 
a bejegyzett feladónak, a bejegyzett kereskedőnek, az eseti bejegyzett kereskedőnek vagy a  jövedéki engedélyes 
kereskedőnek. Az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, a bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő 
vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő a szállítmány beazonosítása érdekében az e-TKO vagy az e-EKO tervezeten 
feltünteti a jövedéki biztosíték átvállalását engedélyező határozat számát is.”

3. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § A  13.  §, a  Jöt. 38.  § (4)  bekezdése, 41.  § (3)  bekezdése, 72.  § (3)  bekezdése, 136.  § (1)  bekezdése és 137.  § 
(2) bekezdése szerinti kivétellel a papíralapú nyilvántartást az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartás benyújtását 
követő 3 munkanapon belül hitelesíti.”

4. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A készletbevallás tartalmazza)
„c) a tárolóegységekben lévő jövedéki termék megnevezését, – az üzemanyagtöltő állomás kivételével – KN-kódját, 
mennyiségét (az adó alapjául szolgáló mértékegységben, üzemanyagtöltő állomás esetén az  értékesítésnél 
alkalmazott mértékegységben, jövedéki engedélyes kereskedő esetében a  kenőolajon kívüli energiatermék 
kivételével kiszerelési egységben);”

5. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A másik tagállamból belföldre szállító csomagküldő kereskedő a nyilvántartásba vételi kérelméhez csatolja 
a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését.
(2) A másik tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője a nyilvántartásba vételi 
kérelemhez csatolja
a) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését,
b) a  másik tagállamban engedélyezett csomagküldő kereskedő által a  közreműködésre adott írásos megbízás és 
magyar nyelvű fordításának másolatát.”

6. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e-TKO tervezetben ki kell tölteni)
„a) a  2020/262 tanácsi irányelvnek a  jövedéki termékek szállításával összefüggésben kicserélt okmányok 
szerkezetének és tartalmának, valamint a  termékek jellegéből eredő károsodások határértékeinek megállapítása 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. július 5-i (EU) 2022/1636 bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 
EU rendelet) I. Melléklet 1. Táblázat 9.c, 12.a–b, valamint 17.p rovatát,”

7. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 36. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak
a) a Jöt. 9. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyese által nem ismert (1) bekezdés 
d) pontja szerinti adatokat, vagy
b) a Jöt. 64. § (3) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat,
ha az  e  bekezdés szerinti tevékenységre történő utalást az  (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontja szerinti adat 
egyértelműen tartalmazza.”

8. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § A  szabadforgalomban, kereskedelmi céllal szállított jövedéki termék másik tagállamba történő feladása és 
másik tagállamból történő átvétele esetén a  33.  és a  34.  § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy 
az  e-TKO alatt e  EKO t, az  adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítás alatt szabadforgalomban végzett 
kereskedelmi célú szállítást kell érteni, továbbá az  e-EKO nem alkalmazható jövedéki termék harmadik országba 
történő szállításához.”

368 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 219. szám 11011

A pénzügyminiszter 25/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési 
járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A.  § Az  1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a  költségpótló 
baleseti kártérítési járadékok 2023. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei 
–  a  2022.  december  hónapra esedékes járadékösszeghez képest – a  nyugellátások és egyes más ellátások 
2023.  január havi emeléséről szóló kormányrendeletben meghatározott nyugdíjemeléssel megegyező mértékben 
emelkednek.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 26/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–e) 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. § (1) A  jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) 
NGM rendelet [a továbbiakban: 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet] 2.  § (2)  bekezdés g)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„g) a  nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az  üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú 
okmány, valamint a  szabadforgalomba bocsátott termékek szállítása esetén alkalmazott szállítólevél kivételével 
a Jöt. 90. §-a szerinti nem elektronikus okmányok aláírására jogosult személy aláírásmintáját, kivéve, ha
ga) az aláírásra jogosult aláírásmintáját az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja, vagy
gb) az  engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a  szállítólevélen annak hitelességét igazoló felirat alkalmazásának 
engedélyezését kérik az állami adó- és vámhatóságtól,”

 (2) A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„k) – ha az  adófelfüggesztéssel történő termékszállításnál vagy a  szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék 
másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállításánál az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, 
a  bejegyzett kereskedő, az  eseti bejegyzett kereskedő vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő helyett a  Jöt. 18.  § 
(12)  bekezdése szerinti személyek közül többen együttesen kívánnak jövedéki biztosítékot nyújtani – a  kérelmet 
benyújtó személy részére adott megbízás másolatát,”

11012 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 219. szám 

2. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén, vagy ha az  adóraktár engedélyese, 
a  bejegyzett feladó, a  bejegyzett kereskedő, az  eseti bejegyzett kereskedő vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő 
helyett a  Jöt. 18.  § (12)  bekezdése szerinti személy nyújt jövedéki biztosítékot, az  állami adó- és vámhatóság 
a  döntését – a  kérelmező részére történő megküldéssel egyidejűleg – megküldi az  adóraktár engedélyesének, 
a bejegyzett feladónak, a bejegyzett kereskedőnek, az eseti bejegyzett kereskedőnek vagy a  jövedéki engedélyes 
kereskedőnek. Az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó, a bejegyzett kereskedő, az eseti bejegyzett kereskedő 
vagy a  jövedéki engedélyes kereskedő a szállítmány beazonosítása érdekében az e-TKO vagy az e-EKO tervezeten 
feltünteti a jövedéki biztosíték átvállalását engedélyező határozat számát is.”

3. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § A  13.  §, a  Jöt. 38.  § (4)  bekezdése, 41.  § (3)  bekezdése, 72.  § (3)  bekezdése, 136.  § (1)  bekezdése és 137.  § 
(2) bekezdése szerinti kivétellel a papíralapú nyilvántartást az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartás benyújtását 
követő 3 munkanapon belül hitelesíti.”

4. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A készletbevallás tartalmazza)
„c) a tárolóegységekben lévő jövedéki termék megnevezését, – az üzemanyagtöltő állomás kivételével – KN-kódját, 
mennyiségét (az adó alapjául szolgáló mértékegységben, üzemanyagtöltő állomás esetén az  értékesítésnél 
alkalmazott mértékegységben, jövedéki engedélyes kereskedő esetében a  kenőolajon kívüli energiatermék 
kivételével kiszerelési egységben);”

5. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A másik tagállamból belföldre szállító csomagküldő kereskedő a nyilvántartásba vételi kérelméhez csatolja 
a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését.
(2) A másik tagállamban nyilvántartásba vett csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője a nyilvántartásba vételi 
kérelemhez csatolja
a) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését,
b) a  másik tagállamban engedélyezett csomagküldő kereskedő által a  közreműködésre adott írásos megbízás és 
magyar nyelvű fordításának másolatát.”

6. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e-TKO tervezetben ki kell tölteni)
„a) a  2020/262 tanácsi irányelvnek a  jövedéki termékek szállításával összefüggésben kicserélt okmányok 
szerkezetének és tartalmának, valamint a  termékek jellegéből eredő károsodások határértékeinek megállapítása 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2022. július 5-i (EU) 2022/1636 bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 
EU rendelet) I. Melléklet 1. Táblázat 9.c, 12.a–b, valamint 17.p rovatát,”

7. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 36. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak
a) a Jöt. 9. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyese által nem ismert (1) bekezdés 
d) pontja szerinti adatokat, vagy
b) a Jöt. 64. § (3) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat,
ha az  e  bekezdés szerinti tevékenységre történő utalást az  (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontja szerinti adat 
egyértelműen tartalmazza.”

8. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § A  szabadforgalomban, kereskedelmi céllal szállított jövedéki termék másik tagállamba történő feladása és 
másik tagállamból történő átvétele esetén a  33.  és a  34.  § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy 
az  e-TKO alatt e  EKO t, az  adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítás alatt szabadforgalomban végzett 
kereskedelmi célú szállítást kell érteni, továbbá az  e-EKO nem alkalmazható jövedéki termék harmadik országba 
történő szállításához.”M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 219. szám 11013

9. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 43. § a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető]
„ad) az uniós számítógépes rendszerben alkalmazott elektronikus okmányok,”
[megküldése,]

10. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Jöt. 62.  § (13)  bekezdésében felsorolt termékek utáni, Jöt. 12.  § d)  pontja szerinti adó-visszaigénylési 
jogosultság érvényesítéséhez benyújtott, a címzett tagállam hatóságának igazolása valóságtartalmának ellenőrzése 
érdekében az  állami adó- és vámhatóság – a  jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és 
a  2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet szerint 
eljárva – megkereséssel élhet a címzett tagállam illetékes hatósága felé.”

11. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 21. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

12. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a) 13/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az EKO-t bizonylatkiállító programmal előállító és a” szövegrész helyébe  

az „A” szöveg,
b) 16.  §-ában az  „esetén” szövegrész helyébe az  „esetén – ide nem értve a  Jöt. 64.  § (3)  bekezdésében 

foglaltakat –” szöveg,
c) 33. § (3) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében az „EK” szövegrész helyébe az „EU” szöveg,
d) 79. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 93/H.  § (1)  bekezdésében a  „Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő 

nikotintartalmú termék és füst nélküli dohánytermék” szövegrész helyébe az „A Jöt. 62.  § (13)  bekezdése 
szerinti termék” szöveg,

f ) 3.  mellékletében az „A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.” szövegrész helyébe 
az „A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni. A „**” jelzéssel ellátott adatokról abban 
az esetben kell adatszolgáltatást teljesíteni, ha a kiszállítás nem e-EKO-val történt.” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a) 36. § (8) bekezdése,
b) 43. § a) pont ab) alpontja,
c) 68. § (2) bekezdésében az „és e)” szövegrész,
d) 8. melléklete.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § d) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1–2. §, az 5–6. §, a 8–11. §, a 12. § a), c), e), f ) pontja, a 13. § és az 1–3. melléklet 2023. február 13-án lép hatályba.
 (4) A 7. § és a 12. § b) pontja 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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9. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 43. § a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető]
„ad) az uniós számítógépes rendszerben alkalmazott elektronikus okmányok,”
[megküldése,]

10. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Jöt. 62.  § (13)  bekezdésében felsorolt termékek utáni, Jöt. 12.  § d)  pontja szerinti adó-visszaigénylési 
jogosultság érvényesítéséhez benyújtott, a címzett tagállam hatóságának igazolása valóságtartalmának ellenőrzése 
érdekében az  állami adó- és vámhatóság – a  jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és 
a  2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet szerint 
eljárva – megkereséssel élhet a címzett tagállam illetékes hatósága felé.”

11. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 21. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

12. §  A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a) 13/A.  § (1)  bekezdésében az  „Az EKO-t bizonylatkiállító programmal előállító és a” szövegrész helyébe  

az „A” szöveg,
b) 16.  §-ában az  „esetén” szövegrész helyébe az  „esetén – ide nem értve a  Jöt. 64.  § (3)  bekezdésében 

foglaltakat –” szöveg,
c) 33. § (3) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében az „EK” szövegrész helyébe az „EU” szöveg,
d) 79. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 93/H.  § (1)  bekezdésében a  „Töltőfolyadék, új dohánytermék-kategóriák, dohányzást helyettesítő 

nikotintartalmú termék és füst nélküli dohánytermék” szövegrész helyébe az „A Jöt. 62.  § (13)  bekezdése 
szerinti termék” szöveg,

f ) 3.  mellékletében az „A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.” szövegrész helyébe 
az „A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni. A „**” jelzéssel ellátott adatokról abban 
az esetben kell adatszolgáltatást teljesíteni, ha a kiszállítás nem e-EKO-val történt.” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet
a) 36. § (8) bekezdése,
b) 43. § a) pont ab) alpontja,
c) 68. § (2) bekezdésében az „és e)” szövegrész,
d) 8. melléklete.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § d) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1–2. §, az 5–6. §, a 8–11. §, a 12. § a), c), e), f ) pontja, a 13. § és az 1–3. melléklet 2023. február 13-án lép hatályba.
 (4) A 7. § és a 12. § b) pontja 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

11014 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 219. szám 

1. melléklet a 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez

 1. A  45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1.  melléklet II.  pont 2.  alpont 2.27. és 2.28.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„2.27. A Jöt. 62. § (13) bekezdése szerinti termék átvétele adófelfüggesztés alatt álló készletbe tagállamból*
2.28. A Jöt. 62. § (13) bekezdése szerinti termék átvétele saját adóraktárból*”

 2. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 2. alpontja a következő 2.29. ponttal egészül ki:
„2.29. Másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék átvétele”

 3. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.22.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.22.4. más tagállamba”

 4. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.22.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.22.13. Tagállamba, harmadik országba történő kiszállítás céljából, zárjegy nélkül a  Jöt. 62.  § (13)  bekezdése 
szerinti termék”

 5. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpontja a következő 3.24.8. ponttal egészül ki:
„3.24.8. másik tagállamba a  tagállam közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység 
végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában részt vevő fegyveres erői, polgári állománya és étterme, 
kantinja részére”

 6. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.32. A  Jöt. 9.  § (1)  bekezdés n) és o)  pontja és a  DCA megállapodás XVI.  cikke szerint jövedéki termék 
kiszolgálása**”

 7. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.35. A Jöt. 62. § (13) bekezdése szerinti termék feladása saját adóraktár részére*”

2. melléklet a 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez

 1. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 4. pont 4.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.7. Tagállamba, harmadik országba történő kiszállítás céljából zárjegy nélkül belföldről beszerzett Jöt. 62.  § 
(13) bekezdésében felsorolt termék”

 2. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. Tagállamba kiszállítás **”

 3. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.2. alpont 5.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2.1. e-EKO vagy zárjegy nélkül belföldről beszerzett Jöt. 62. § (13) bekezdésében felsorolt termék esetén egyéb 
szállítási okmány”

3. melléklet a 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez

A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 21. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Jöt. 62. § (13) bekezdésében felsorolt termék öntapadós zárjegy:
6.1. Leírása: A zárjegy téglalap alakú. A zárjegy egy sorszámot (vonalkód formájában is) tartalmaz.
6.2. Méret (választék):
16 × 32 mm (+/-0,1 mm),
12 × 32 mm (+/-0,1 mm),
44 × 20 mm (+/-0,1 mm)
6.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott, öntapadó ragasztóréteggel ellátott papír.
6.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám 
(XXX0000000XX)
6.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
6.6. Kiszerelési egység: 10 000 darabonként vagy 25 000 darabonként tekercsben, vagy 50 darabonként ívben és 
200 ívenként dobozba csomagolva.”
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1. melléklet a 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez

 1. A  45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1.  melléklet II.  pont 2.  alpont 2.27. és 2.28.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„2.27. A Jöt. 62. § (13) bekezdése szerinti termék átvétele adófelfüggesztés alatt álló készletbe tagállamból*
2.28. A Jöt. 62. § (13) bekezdése szerinti termék átvétele saját adóraktárból*”

 2. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 2. alpontja a következő 2.29. ponttal egészül ki:
„2.29. Másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék átvétele”

 3. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.22.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.22.4. más tagállamba”

 4. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.22.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.22.13. Tagállamba, harmadik országba történő kiszállítás céljából, zárjegy nélkül a  Jöt. 62.  § (13)  bekezdése 
szerinti termék”

 5. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpontja a következő 3.24.8. ponttal egészül ki:
„3.24.8. másik tagállamba a  tagállam közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység 
végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában részt vevő fegyveres erői, polgári állománya és étterme, 
kantinja részére”

 6. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.32. A  Jöt. 9.  § (1)  bekezdés n) és o)  pontja és a  DCA megállapodás XVI.  cikke szerint jövedéki termék 
kiszolgálása**”

 7. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 1. melléklet II. pont 3. alpont 3.35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.35. A Jöt. 62. § (13) bekezdése szerinti termék feladása saját adóraktár részére*”

2. melléklet a 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez

 1. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 4. pont 4.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.7. Tagállamba, harmadik országba történő kiszállítás céljából zárjegy nélkül belföldről beszerzett Jöt. 62.  § 
(13) bekezdésében felsorolt termék”

 2. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. Tagállamba kiszállítás **”

 3. A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3. melléklet 5. pont 5.2. alpont 5.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2.1. e-EKO vagy zárjegy nélkül belföldről beszerzett Jöt. 62. § (13) bekezdésében felsorolt termék esetén egyéb 
szállítási okmány”

3. melléklet a 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez

A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 21. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Jöt. 62. § (13) bekezdésében felsorolt termék öntapadós zárjegy:
6.1. Leírása: A zárjegy téglalap alakú. A zárjegy egy sorszámot (vonalkód formájában is) tartalmaz.
6.2. Méret (választék):
16 × 32 mm (+/-0,1 mm),
12 × 32 mm (+/-0,1 mm),
44 × 20 mm (+/-0,1 mm)
6.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott, öntapadó ragasztóréteggel ellátott papír.
6.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám 
(XXX0000000XX)
6.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
6.6. Kiszerelési egység: 10 000 darabonként vagy 25 000 darabonként tekercsben, vagy 50 darabonként ívben és 
200 ívenként dobozba csomagolva.”
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A pénzügyminiszter 27/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (8)  bekezdésében 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. § (1) A  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.)  
NGM rendelet [a továbbiakban: 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alkalmazásában
1. alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: a  Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti, 
az 1. mellékletben felsorolt, TESZOR kód szerint meghatározott szolgáltatás, amelyet a csoport egyik tagja a csoport 
másik vagy több tagjának vagy a csoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége keretében nyújt;
2. azonos jellegű alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: az 1. mellékletben ugyanazon római szám 
alatt felsorolt szolgáltatások;
3. Berry-ráta: az értékesítés bruttó eredményének és az értékesítés közvetett költségeinek hányadosa;
4. bérgyártás: a  megrendelő által biztosított anyagon a  megrendelő által meghatározott gyártási (összeszerelési) 
tevékenység végzése, az anyag és a késztermék tulajdonjogának megszerzése nélkül;
5. bizományosi forgalmazás: a  megbízó javára, de a  saját név alatt áruk harmadik feleknek történő értékesítése 
az áruk tulajdonjogának megszerzése nélkül;
6. bruttó árrés: az értékesítés bruttó eredményének és az értékesítés nettó árbevételének hányadosa;
7. csoport: az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (ideértve a telephelyeket is);
8. ellenőrzött ügylet: a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások egymással kötött szerződése alapján megvalósuló 
ügylet, beleértve a Tao. törvény 18. § (6) és (7) bekezdésében felsorolt ügyleteket is;
9. funkcionális elemzés: a  kapcsolt vállalkozások által az  ellenőrzött ügyletek során, valamint a  független 
vállalkozások által az  összehasonlítható független ügyletek során ellátott funkciók (különösen stratégiai irányítás, 
kutatás és fejlesztés, beszerzés, gyártás, minőségellenőrzés, csomagolás, logisztika, raktározás, fuvarozás, 
piackutatás, marketingstratégia, márkafejlesztés, marketing és reklámozás, árpolitika meghatározása, forgalmazás, 
ügyfélszerzés, ügyfél ellenőrzése, követeléskezelés, vevőszolgálat, adminisztráció), felhasznált eszközök és 
humánerőforrások, továbbá vállalt kockázatok [különösen piaci kockázat, kutatási és fejlesztési kockázat, 
tervezési kockázat, befektetési kockázat, beszerzési kockázat, kapacitáskihasználási kockázat, működési kockázat, 
minőségkockázat, hírnévkockázat, szavatossági és jótállási (garanciális) kockázat, termékfelelősségi kockázat, 
logisztikai kockázat, raktározási kockázat, készletkockázat, hitelezési és vevőkockázat, likviditási kockázat, 
árfolyamkockázat] elemzése;
10. immateriális jószág: olyan fizikai eszköznek vagy pénzügyi eszköznek nem minősülő dolog, amelyet üzleti 
használat céljából tulajdonban vagy ellenőrzés alatt lehet tartani, és amelynek használata vagy átengedése 
ellenérték fejében történne, ha az független vállalkozások összehasonlítható független ügyletével valósulna meg;
11. korlátozott kockázatú forgalmazás: a szállító áruinak vagy szolgáltatásainak a forgalmazó saját nevében és saját 
javára történő értékesítése a szállító által részletesen meghatározott módon;
12. rutinentitás: az  ellátott funkciók, az  alkalmazott eszközök és a  vállalt kockázatok tekintetében lényeges 
szempontokból a vállalkozó entitás által meghatározott módon gazdasági tevékenységet végző kapcsolt vállalkozás;
13. szerződéses gyártás: a  megrendelő által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, a  megrendelő által 
meghatározott mennyiségű és minőségű termékek gyártása a késztermék tulajdonjogának megszerzésével;
14. ügynöki forgalmazás: a  megbízó és harmadik személyek között szerződés megkötésének elősegítése, 
szerződések közvetítése, azzal, hogy az  ügynök a  saját nevében nem köt az  érintett árukra szerződést, annak 
tulajdonjogát nem szerzi meg;
15. vállalkozó vagy társvállalkozó entitás: a  gazdasági tevékenység lényeges szempontjait meghatározó, az  ahhoz 
kapcsolódó kockázatokat ellenőrizni és pénzügyileg vállalni képes kapcsolt vállalkozás.”

 (2) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettsége alapján – figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is –  
adóévenként az alábbi nyilvántartásokat készíti el:
a) fődokumentum és
b) – ellenőrzött ügyletenként, illetve az (5) bekezdés alapján összevont ügyletenként – helyi dokumentum.”
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A pénzügyminiszter 27/2022. (XII. 28.) PM rendelete
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (8)  bekezdésében 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. § (1) A  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.)  
NGM rendelet [a továbbiakban: 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alkalmazásában
1. alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: a  Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti, 
az 1. mellékletben felsorolt, TESZOR kód szerint meghatározott szolgáltatás, amelyet a csoport egyik tagja a csoport 
másik vagy több tagjának vagy a csoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége keretében nyújt;
2. azonos jellegű alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: az 1. mellékletben ugyanazon római szám 
alatt felsorolt szolgáltatások;
3. Berry-ráta: az értékesítés bruttó eredményének és az értékesítés közvetett költségeinek hányadosa;
4. bérgyártás: a  megrendelő által biztosított anyagon a  megrendelő által meghatározott gyártási (összeszerelési) 
tevékenység végzése, az anyag és a késztermék tulajdonjogának megszerzése nélkül;
5. bizományosi forgalmazás: a  megbízó javára, de a  saját név alatt áruk harmadik feleknek történő értékesítése 
az áruk tulajdonjogának megszerzése nélkül;
6. bruttó árrés: az értékesítés bruttó eredményének és az értékesítés nettó árbevételének hányadosa;
7. csoport: az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (ideértve a telephelyeket is);
8. ellenőrzött ügylet: a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások egymással kötött szerződése alapján megvalósuló 
ügylet, beleértve a Tao. törvény 18. § (6) és (7) bekezdésében felsorolt ügyleteket is;
9. funkcionális elemzés: a  kapcsolt vállalkozások által az  ellenőrzött ügyletek során, valamint a  független 
vállalkozások által az  összehasonlítható független ügyletek során ellátott funkciók (különösen stratégiai irányítás, 
kutatás és fejlesztés, beszerzés, gyártás, minőségellenőrzés, csomagolás, logisztika, raktározás, fuvarozás, 
piackutatás, marketingstratégia, márkafejlesztés, marketing és reklámozás, árpolitika meghatározása, forgalmazás, 
ügyfélszerzés, ügyfél ellenőrzése, követeléskezelés, vevőszolgálat, adminisztráció), felhasznált eszközök és 
humánerőforrások, továbbá vállalt kockázatok [különösen piaci kockázat, kutatási és fejlesztési kockázat, 
tervezési kockázat, befektetési kockázat, beszerzési kockázat, kapacitáskihasználási kockázat, működési kockázat, 
minőségkockázat, hírnévkockázat, szavatossági és jótállási (garanciális) kockázat, termékfelelősségi kockázat, 
logisztikai kockázat, raktározási kockázat, készletkockázat, hitelezési és vevőkockázat, likviditási kockázat, 
árfolyamkockázat] elemzése;
10. immateriális jószág: olyan fizikai eszköznek vagy pénzügyi eszköznek nem minősülő dolog, amelyet üzleti 
használat céljából tulajdonban vagy ellenőrzés alatt lehet tartani, és amelynek használata vagy átengedése 
ellenérték fejében történne, ha az független vállalkozások összehasonlítható független ügyletével valósulna meg;
11. korlátozott kockázatú forgalmazás: a szállító áruinak vagy szolgáltatásainak a forgalmazó saját nevében és saját 
javára történő értékesítése a szállító által részletesen meghatározott módon;
12. rutinentitás: az  ellátott funkciók, az  alkalmazott eszközök és a  vállalt kockázatok tekintetében lényeges 
szempontokból a vállalkozó entitás által meghatározott módon gazdasági tevékenységet végző kapcsolt vállalkozás;
13. szerződéses gyártás: a  megrendelő által meghatározott tulajdonságokkal rendelkező, a  megrendelő által 
meghatározott mennyiségű és minőségű termékek gyártása a késztermék tulajdonjogának megszerzésével;
14. ügynöki forgalmazás: a  megbízó és harmadik személyek között szerződés megkötésének elősegítése, 
szerződések közvetítése, azzal, hogy az  ügynök a  saját nevében nem köt az  érintett árukra szerződést, annak 
tulajdonjogát nem szerzi meg;
15. vállalkozó vagy társvállalkozó entitás: a  gazdasági tevékenység lényeges szempontjait meghatározó, az  ahhoz 
kapcsolódó kockázatokat ellenőrizni és pénzügyileg vállalni képes kapcsolt vállalkozás.”

 (2) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettsége alapján – figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is –  
adóévenként az alábbi nyilvántartásokat készíti el:
a) fődokumentum és
b) – ellenőrzött ügyletenként, illetve az (5) bekezdés alapján összevont ügyletenként – helyi dokumentum.”
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 (3) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A helyi dokumentum adózószintű közös részét adóévente egyszer kell elkészíteni.”

 (4) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (4) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve az  (5)  bekezdés alapján összevont ügyletenként a  következőket 
tartalmazza:]
„n) annak lényegre törő bemutatását, hogy a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált 
pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó számviteli információs rendszeréhez, így különösen a beszámolójában 
foglalt adatokhoz, a  főkönyvi számlákhoz, a  költséghelyekhez, a  költségviselőkhöz, a  profitcentrumokhoz vagy 
a  munkaszámokhoz, továbbá – adott esetben – a  költségek több fél közötti felosztásának módját, a  felosztási 
kulcsokat; és”

 (5) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzött ügyletek (4) bekezdés szerinti bemutatása az adózó választása szerint összevontan is teljesíthető, 
ha az összevonás az – írásban, szóban vagy ráutaló magatartással meghatározott szerződéses feltételek, a termékek, 
áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a  felek által ellátott funkciók, alkalmazott eszközök és vállalt kockázatok, 
a gazdasági körülmények és az üzleti stratégiák alapján megállapított – összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, 
és a szerződések
a) tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között 
az eltérések nem jelentősek, vagy
b) egymással szorosan összefüggnek.”

 (6) A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem vonható össze a  beszerzés a  beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, továbbá 
a ráfordításokat érintő ügylet az elsősorban bevételeket érintő ügylettel.”

2. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 6. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„6. Források és kiigazítások”

3. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet a 7. §-át követően a következő alcím címmel egészül ki:
„6/A. Adatszolgáltatás az ellenőrzött ügyletekről”

4. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 
a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8.  § (1) A  Tao. törvény szerint az  éves társaságiadó-bevallásában a  szokásos piaci ár meghatározásával 
összefüggésben az  állami adó- és vámhatóság részére adatszolgáltatásra kötelezett adózó e  kötelezettségét 
e  rendelet szerint teljesíti, ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerződése vagy a  Tao. törvény 18.  §  
(6) és (7)  bekezdése szerinti ügylet alapján az  adóévben teljesítés történt. Ha az  adózó kapcsolt vállalkozásával 
a  kapcsolt vállalkozási jogviszonyuk keletkezését megelőzően kötött szerződést, az  e  rendelet szerinti 
adatszolgáltatást akkor köteles teljesíteni, ha a  szerződés bármely lényeges feltételét módosítják, vagy olyan 
változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének.
(2) Nem terheli az  e  rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség az  1.  § (2)  bekezdés e)–g)  pontja szerint 
a nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügyletet.
(3) Az  1.  § (2)  bekezdés a), c) és d)  pontja szerint a  nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügylet esetében 
az adatszolgáltatás kizárólag a 8/A. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokra terjed ki.
8/A.  § (1) A  8.  § szerinti adatszolgáltatás ellenőrzött ügyletenként vagy a  4.  § (5)  bekezdése alapján összevont 
ügyletenként tartalmazza az e §-ban előírt adatokat.
(2) Az  adatszolgáltatás az  – írásban, szóban vagy ráutaló magatartással meghatározott szerződéses feltételek, 
a  termékek, áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a  felek által ellátott funkciók, alkalmazott eszközök és vállalt 
kockázatok, a  gazdasági körülmények és az  üzleti stratégiák alapján meghatározott – ügylet megnevezését 
az 1–53. pont szerinti ügylettípus megfelelő megjelölésével tartalmazza:
1. bérgyártás végzése,
2. bérgyártás igénybevétele,
3. szerződéses gyártás végzése,
4. szerződéses gyártás igénybevétele,
5. szerződéses, illetve korlátozott kockázatú gyártás végzése nem a  vállalkozó entitásnak minősülő kapcsolt 
vállalkozás felé történő számlázással,

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 373



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 219. szám 11017

6. szerződéses, illetve korlátozott kockázatú gyártás végzése független fél felé történő számlázással,
7. ügynöki forgalmazás végzése,
8. ügynöki forgalmazás igénybevétele,
9. bizományosi forgalmazás végzése,
10. bizományosi forgalmazás igénybevétele,
11. korlátozott kockázatú forgalmazás végzése,
12. korlátozott kockázatú forgalmazás igénybevétele,
13. szolgáltatás nyújtása, ahol a  szolgáltató a  szolgáltatással összefüggésben korlátozott kockázatot visel, és így 
a szolgáltatással kapcsolatban rutinentitásként karakterizálható,
14. szolgáltatás igénybevétele, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben korlátozott kockázatot visel, és 
így a szolgáltatással kapcsolatban rutinentitásként karakterizálható,
15. szolgáltatás nyújtása, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben nem korlátozott kockázatot visel, és így 
a szolgáltatással kapcsolatban vállalkozó vagy társvállalkozó entitásként karakterizálható,
16. szolgáltatás igénybevétele, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben nem korlátozott kockázatot visel, 
és így a szolgáltatással kapcsolatban vállalkozó vagy társvállalkozó entitásként karakterizálható,
17. anyag vagy áru beszerzése gyártás igénybevétele vagy forgalmazás végzése ügyletektől eltérő esetben,
18. immateriális javak eladása, alapítása,
19. immateriális javak vétele,
20. licencbe adás,
21. licencbe vétel,
22. franchise-ba adás,
23. franchise-ba vétel,
24. költséghozzájárulási megállapodás, illetve polgári jogi társasági szerződés,
25. hitel nyújtása,
26. hitel felvétele,
27. kölcsön nyújtása,
28. kölcsön felvétele,
29. pénzügyi lízing nyújtása,
30. pénzügyi lízing igénybevétele,
31. kezesség, illetve garancia nyújtása,
32. kezesség, illetve garancia igénybevétele,
33. faktoring nyújtása,
34. faktoring igénybevétele,
35. cash-pool pénzelhelyezési része,
36. cash-pool kölcsönfelvételi része,
37. biztosítás nyújtása,
38. biztosítás igénybevétele,
39. viszontbiztosítás nyújtása,
40. viszontbiztosítás igénybevétele,
41. fedezeti ügylet,
42. vagyonkezelés, portfóliókezelés végzése,
43. vagyonkezelés, portfóliókezelés igénybevétele,
44. bizalmi vagyonkezelés végzése,
45. bizalmi vagyonkezelés igénybevétele,
46. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,
47. pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele,
48. egyéb pénzügyi szolgáltatás nyújtása,
49. egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevétele,
50. üzletág vagy részesedés átruházása, átszervezéshez kapcsolódó más eseti ügylet,
51. átszervezéshez nem kapcsolódóan eszközök eseti adásvétele,
52. a Tao. törvény 18. § (6) bekezdése szerinti nem pénzbeli tőkeművelet vagy
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6. szerződéses, illetve korlátozott kockázatú gyártás végzése független fél felé történő számlázással,
7. ügynöki forgalmazás végzése,
8. ügynöki forgalmazás igénybevétele,
9. bizományosi forgalmazás végzése,
10. bizományosi forgalmazás igénybevétele,
11. korlátozott kockázatú forgalmazás végzése,
12. korlátozott kockázatú forgalmazás igénybevétele,
13. szolgáltatás nyújtása, ahol a  szolgáltató a  szolgáltatással összefüggésben korlátozott kockázatot visel, és így 
a szolgáltatással kapcsolatban rutinentitásként karakterizálható,
14. szolgáltatás igénybevétele, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben korlátozott kockázatot visel, és 
így a szolgáltatással kapcsolatban rutinentitásként karakterizálható,
15. szolgáltatás nyújtása, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben nem korlátozott kockázatot visel, és így 
a szolgáltatással kapcsolatban vállalkozó vagy társvállalkozó entitásként karakterizálható,
16. szolgáltatás igénybevétele, ahol a szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben nem korlátozott kockázatot visel, 
és így a szolgáltatással kapcsolatban vállalkozó vagy társvállalkozó entitásként karakterizálható,
17. anyag vagy áru beszerzése gyártás igénybevétele vagy forgalmazás végzése ügyletektől eltérő esetben,
18. immateriális javak eladása, alapítása,
19. immateriális javak vétele,
20. licencbe adás,
21. licencbe vétel,
22. franchise-ba adás,
23. franchise-ba vétel,
24. költséghozzájárulási megállapodás, illetve polgári jogi társasági szerződés,
25. hitel nyújtása,
26. hitel felvétele,
27. kölcsön nyújtása,
28. kölcsön felvétele,
29. pénzügyi lízing nyújtása,
30. pénzügyi lízing igénybevétele,
31. kezesség, illetve garancia nyújtása,
32. kezesség, illetve garancia igénybevétele,
33. faktoring nyújtása,
34. faktoring igénybevétele,
35. cash-pool pénzelhelyezési része,
36. cash-pool kölcsönfelvételi része,
37. biztosítás nyújtása,
38. biztosítás igénybevétele,
39. viszontbiztosítás nyújtása,
40. viszontbiztosítás igénybevétele,
41. fedezeti ügylet,
42. vagyonkezelés, portfóliókezelés végzése,
43. vagyonkezelés, portfóliókezelés igénybevétele,
44. bizalmi vagyonkezelés végzése,
45. bizalmi vagyonkezelés igénybevétele,
46. pénzügyi szolgáltatás közvetítése,
47. pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele,
48. egyéb pénzügyi szolgáltatás nyújtása,
49. egyéb pénzügyi szolgáltatás igénybevétele,
50. üzletág vagy részesedés átruházása, átszervezéshez kapcsolódó más eseti ügylet,
51. átszervezéshez nem kapcsolódóan eszközök eseti adásvétele,
52. a Tao. törvény 18. § (6) bekezdése szerinti nem pénzbeli tőkeművelet vagy
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53. egyéb ügylet.
(3) Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a  (2)  bekezdés 1–16.  pontja és – ha értelmezhető – 53.  pontja esetében az  ügyletre legjellemzőbb kódot 
a  mindenkor hatályos gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (a továbbiakban: 
TEÁOR) nómenklatúrája szerint;
b) az  ügyletben érintett további kapcsolt vállalkozás vagy vállalkozások elnevezését, belföldi adószámát, ennek 
hiányában külföldi adószámát, ennek hiányában nyilvántartási számát és adóügyi illetőségének államát;
c) az ügylet felek között tárgyévben ténylegesen elszámolt nettó – forintban meghatározott – ellenértékét kapcsolt 
felenkénti bontásban – külföldi pénznem esetében az 1. § (4) bekezdése szerint átszámítolt értékét –;
d) az ügylet tárgyévi teljesítéséhez kapcsolódó, minden érintett adóév Tao. törvény 18. §-a szerinti társaságiadóalap-
módosításának előjelhelyes összegét kapcsolt felenkénti bontásban; és
e) a  kiválasztott elsődleges szokásos piaci ár-megállapítási módszer Tao. törvény 18.  § (2)  bekezdése szerinti 
megnevezését.
(4) Az adatszolgáltatás tartalmazza
a) a jövedelmezőségi mutató aa)–ag)  alpont szerinti megnevezését – ha a  kiválasztott szokásos piaci 
ár-megállapítási módszer a  viszonteladási árak módszere, a  költség és jövedelem módszer vagy az  ügyleti nettó 
nyereségen alapuló módszer –:
aa) üzemibevétel-arányos üzemi eredmény,
ab) üzemiráfordítás-arányos üzemi eredmény,
ac) árbevétel-arányos üzemi eredmény,
ad) bruttó árrés,
ae) Berry-ráta,
af ) eszközarányos üzemi eredmény vagy
ag) egyéb mutató;
b) a (2)  bekezdés 13–16. vagy 20–23.  pontja szerinti ügylet-típus esetén – ha a  kiválasztott szokásos  
piaci ár-megállapítási módszer az összehasonlító árak módszere – a százalékos jogdíj, illetve jutalékos (százalékos) 
szolgáltatási díj alkalmazásának jelölését, továbbá – annak alkalmazása esetében – annak a ba)–bd) alpont szerint 
meghatározott alapját:
ba) értékesítés nettó árbevétele,
bb) értékesítés bruttó árbevétele,
bc) üzemi (üzleti) tevékenység eredménye vagy
bd) egyéb alap; vagy
c) a (2) bekezdés 25–32., 35. és 36. pontja szerinti ügylet-típus esetén – ha a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási 
módszer az  összehasonlító árak módszere – a  referenciakamat megnevezését vagy a  fix kamatozás jelölését  
a ca)–ck) alpont alapján:
ca) budapesti bankközi referencia-kamatláb (Budapest Interbank Offered Rate, BUBOR),
cb) egynapos sterling indexátlag (sterling overnight index average, SONIA),
cc) európai bankközi referencia-kamatláb (Euro Interbank Offered Rate, EURIBOR),
cd) fedezett egynapos finanszírozási ráta (Secured Overnight Financing Rate, SOFR),
ce) londoni bankközi referencia-kamatláb (London Interbank Offered Rate, LIBOR),
cf ) rövid lejáratú euró kamatláb (Euro Short-Term Rate, ESTER),
cg) svájci átlagos egynapos kamatláb (Swiss Average Rate Overnight, SARON),
ch) tokiói átlagos egynapos kamatláb (Tokyo Overnight Average Rate, TONAR),
ci) tokiói bankközi referencia-kamatláb (Tokyo Interbank Offered Rate, TIBOR),
cj) egyéb referenciakamat vagy
ck) fix kamatozás.
(5) Az adatszolgáltatás tartalmazza a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben – a tesztelt fél esetében, valamint 
jogdíjnál és jutalékos (százalékos) szolgáltatási díjnál azon fél esetében, amely pénzügyi adatait a  jogdíj vagy 
a szolgáltatási díj alapjánál figyelembe veszik – alkalmazott a)–d) pont szerinti számviteli sztenderdet:
a) magyar számviteli szabályok;
b) nemzetközi számviteli sztenderdek (International Financial Reporting Standards, IFRS);
c) az Amerikai Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli elvei (United States Generally Accepted 
Accounting Principles, US GAAP); vagy
d) egyéb számviteli szabályok.
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(6) Az adatszolgáltatás tartalmazza
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti jövedelmezőségi mutató szokásos piaci értékét vagy tartományát;
b) a (4)  bekezdés b)  pontja szerinti százalékos jogdíj, illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj szokásos piaci 
értékét vagy tartományát;
c) a (4)  bekezdés c)  pontja alkalmazása esetében a  kamatfelár – fix kamatnál a  teljes kamatláb – szokásos piaci 
értékét vagy tartományát; vagy
d) a (4) bekezdés b) és c) pontjától eltérő esetben, ha a szokásos piaci árként egy darab egységárat határoztak meg, 
akkor annak egységnyi értékét vagy tartományát és az egység megnevezését.
(7) Az adatszolgáltatás tartalmazza
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tesztelt fél által az ügyleten – az alkalmazott adóalap-módosítással –  
az adóévben ténylegesen elért jövedelmezőségi mutató értékét;
b) a (4)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – az  alkalmazott adóalap-módosítással számolt – százalékos jogdíj, 
illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj adóévben alkalmazott százalékos mértékét;
c) a (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az adóévben alkalmazott – az alkalmazott adóalap-módosítással számolt –  
kamatfelárat, fix kamatnál a teljes kamatlábat; vagy
d) a (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben az adóévben alkalmazott – az alkalmazott adóalap-módosítással számolt –  
ár egységnyi értékét.”

5. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 10. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek a  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XII. 28.) PM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított 1. § (2) bekezdés e) pontja legkorábban a 2022-ben kezdődő adóévre alkalmazható.
(5) E  rendeletnek a Módr.-rel megállapított 4. § (1), (3) és (3a) bekezdését, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészét és 
n) pontját, valamint (5) és (5a) bekezdését a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan kell először alkalmazni.
(6) A  2022-ben végződő adóévre vonatkozóan az  e  rendeletnek a  Módr.-el megállapított 6/A. alcíme szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli az 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvántartási kötelezettség alól 
mentesülő ügyletet.”

6. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában és 4. § (3) bekezdés e) pontjában az „az állami adó- és vámhatóság” szövegrész 

helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter vagy az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés e) pontjában az „az 50 millió forintot” szövegrész helyébe az „a 100 millió forintot” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „legalább” szövegrész helyébe az „adózószintű közös része legalább” 

szöveg,
d) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve az  (5)  bekezdés 

alapján összevont ügyletenként” szövegrész helyébe az „A helyi dokumentum ügyleti szintű része” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

376 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 219. szám 11019

(6) Az adatszolgáltatás tartalmazza
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti jövedelmezőségi mutató szokásos piaci értékét vagy tartományát;
b) a (4)  bekezdés b)  pontja szerinti százalékos jogdíj, illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj szokásos piaci 
értékét vagy tartományát;
c) a (4)  bekezdés c)  pontja alkalmazása esetében a  kamatfelár – fix kamatnál a  teljes kamatláb – szokásos piaci 
értékét vagy tartományát; vagy
d) a (4) bekezdés b) és c) pontjától eltérő esetben, ha a szokásos piaci árként egy darab egységárat határoztak meg, 
akkor annak egységnyi értékét vagy tartományát és az egység megnevezését.
(7) Az adatszolgáltatás tartalmazza
a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tesztelt fél által az ügyleten – az alkalmazott adóalap-módosítással –  
az adóévben ténylegesen elért jövedelmezőségi mutató értékét;
b) a (4)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – az  alkalmazott adóalap-módosítással számolt – százalékos jogdíj, 
illetve jutalékos (százalékos) szolgáltatási díj adóévben alkalmazott százalékos mértékét;
c) a (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az adóévben alkalmazott – az alkalmazott adóalap-módosítással számolt –  
kamatfelárat, fix kamatnál a teljes kamatlábat; vagy
d) a (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben az adóévben alkalmazott – az alkalmazott adóalap-módosítással számolt –  
ár egységnyi értékét.”

5. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 10. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek a  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XII. 28.) PM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) 
megállapított 1. § (2) bekezdés e) pontja legkorábban a 2022-ben kezdődő adóévre alkalmazható.
(5) E  rendeletnek a Módr.-rel megállapított 4. § (1), (3) és (3a) bekezdését, 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészét és 
n) pontját, valamint (5) és (5a) bekezdését a 2023-ban kezdődő adóévre vonatkozóan kell először alkalmazni.
(6) A  2022-ben végződő adóévre vonatkozóan az  e  rendeletnek a  Módr.-el megállapított 6/A. alcíme szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli az 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvántartási kötelezettség alól 
mentesülő ügyletet.”

6. §  A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet
a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában és 4. § (3) bekezdés e) pontjában az „az állami adó- és vámhatóság” szövegrész 

helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter vagy az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés e) pontjában az „az 50 millió forintot” szövegrész helyébe az „a 100 millió forintot” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „legalább” szövegrész helyébe az „adózószintű közös része legalább” 

szöveg,
d) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve az  (5)  bekezdés 

alapján összevont ügyletenként” szövegrész helyébe az „A helyi dokumentum ügyleti szintű része” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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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.

A pénzügyminiszter 28/2022. (XII. 28.) PM rendelete
az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló  
19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (3)  bekezdésében 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. §  Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 28/2022. (XII. 28.) PM rendelethez
„1. melléklet a 19/2020. (XII. 30.) PM rendelethez

Az adózási szempontból nem együttműködő államok listája

 1.  Amerikai Szamoa
 2.  Anguilla
 3.  Bahama-szigetek
 4.  Fidzsi-szigetek
 5.  Guam
 6.  Palau
 7.  Panama
 8.  Szamoa
 9.  Trinidad és Tobago
10.  Turks- és Caicos-szigetek
11.  Amerikai Virgin-szigetek
12.  Vanuatu”
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A Kormány 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A Kormány az  Agrár Széchenyi Kártya gazdaságban és ezen belül az  agráriumban és válságkezelésben betöltött szerepére és 
jelentőségére figyelemmel, a  gazdaság élénkítése, a  válság által okozott negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében 
az Agrár Széchenyi Kártyát a Széchenyi Kártya Program szerves részeként kívánja kezelni, ennek érdekében
 1. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  agrárminiszterrel együttműködésben biztosítsa az  Agrár 

Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: Program) folyamatos működésének fenntartása mellett a  Program 
gazdaságfejlesztési miniszter által történő átvételét;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
 agrárminiszter
Határidő: 2022. december 31.

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításának előkészítéséről annak érdekében, hogy a  Programmal 
kapcsolatos jogalkotási feladatok ellátására a gazdaságfejlesztési miniszter kerüljön kijelölésre;

Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 3. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter és a  területfejlesztési miniszter a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda bevonásával – tekintettel az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 
keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény 2022. október 28-án hatályba lépett módosítására –, 
gondoskodjon az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról annak érdekében, hogy az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról szóló 
1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat] alapján meghirdetett 
hitelek hatálybalépési ideje 2023. március 31-ig meghosszabbításra kerüljön, és az  egyéni támogatási keretek 
felemelésre kerüljenek;

Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
 területfejlesztési miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda)
Határidő: az SA. 103089 számú támogatási program módosításának Európai Unió Bizottsága általi 

elfogadása szerint
 4. felhívja az agrárminisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyar Államkincstárról 

szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításának előkészítéséről;
Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezése alapján a  Program kamat-, 
kezességi díj-, kezelési költség- és egyéb kapcsolódó költségek biztosítása érdekében gondoskodjon
a) a 2023. évben 2 580 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 

javára, valamint
b) a  2024. évben 2 880 000 000 forint, a  2025. évben 2 880 000 000 forint, a  2026. évben 720 000 000 forint 

forrás rendelkezésre állásáról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében,
 a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Program feltételeit az  agrárgazdasági szempontok folyamatos 
érvényesülése érdekében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével dolgozza ki, valamint a Program 
működéséről az agrárpolitikáért felelős minisztert folyamatosan tájékoztassa;
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A Kormány 1615/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
az Agrár Széchenyi Kártyával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

A Kormány az  Agrár Széchenyi Kártya gazdaságban és ezen belül az  agráriumban és válságkezelésben betöltött szerepére és 
jelentőségére figyelemmel, a  gazdaság élénkítése, a  válság által okozott negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében 
az Agrár Széchenyi Kártyát a Széchenyi Kártya Program szerves részeként kívánja kezelni, ennek érdekében
 1. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  agrárminiszterrel együttműködésben biztosítsa az  Agrár 

Széchenyi Kártya Program (a továbbiakban: Program) folyamatos működésének fenntartása mellett a  Program 
gazdaságfejlesztési miniszter által történő átvételét;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
 agrárminiszter
Határidő: 2022. december 31.

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításának előkészítéséről annak érdekében, hogy a  Programmal 
kapcsolatos jogalkotási feladatok ellátására a gazdaságfejlesztési miniszter kerüljön kijelölésre;

Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 3. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter és a  területfejlesztési miniszter a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda bevonásával – tekintettel az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési 
keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 23-i  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény 2022. október 28-án hatályba lépett módosítására –, 
gondoskodjon az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról annak érdekében, hogy az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról szóló 
1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat] alapján meghirdetett 
hitelek hatálybalépési ideje 2023. március 31-ig meghosszabbításra kerüljön, és az  egyéni támogatási keretek 
felemelésre kerüljenek;

Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
 területfejlesztési miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda)
Határidő: az SA. 103089 számú támogatási program módosításának Európai Unió Bizottsága általi 

elfogadása szerint
 4. felhívja az agrárminisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyar Államkincstárról 

szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításának előkészítéséről;
Felelős: agrárminiszter
 gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezése alapján a  Program kamat-, 
kezességi díj-, kezelési költség- és egyéb kapcsolódó költségek biztosítása érdekében gondoskodjon
a) a 2023. évben 2 580 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 

javára, valamint
b) a  2024. évben 2 880 000 000 forint, a  2025. évben 2 880 000 000 forint, a  2026. évben 720 000 000 forint 

forrás rendelkezésre állásáról a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében,
 a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Program feltételeit az  agrárgazdasági szempontok folyamatos 
érvényesülése érdekében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével dolgozza ki, valamint a Program 
működéséről az agrárpolitikáért felelős minisztert folyamatosan tájékoztassa;
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Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
 agrárminiszter
Határidő: folyamatos

 7.  visszavonja az 1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozat 4. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1616/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
mintagazdaság kijelöléséről

A Kormány
 1. a magyar mezőgazdaság teljesítményének növelése érdekében indokoltnak tartja a – rendelkezésre álló erőforrások 

hatékonyabb felhasználása, a vidéki foglalkoztatás, a termékpálya szintű integráció, a magasabb hozzáadott értékű 
és kiváló minőségű termékek előállítása, a technológia fejlesztése és a genetikai erőforrások minél magasabb szintű 
megőrzése, használata területén példamutató – 2. pont szerinti gazdaság mintagazdaságként történő kijelölését;

 2. a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A.  §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés 
alapján mintagazdaságként jelöli ki az  Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (székhely: 8500 Pápa, Szent István út 12.; adószám: 11325266-4-19).

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1617/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 22.  § (1)  bekezdés b)  pont 

bb) alpontja alapján, az Nfatv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy
a) a Páty külterület 015 helyrajzi számú, 1564/6255 tulajdoni hányadban az  állam tulajdonában álló 

és a  Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan – a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.  § (1)  bekezdés 1. és 2.  pontjában foglalt feladata ellátása 
érdekében – ingyenesen Páty Község Önkormányzata,

b) a Kiskunmajsa külterület 040/7 helyrajzi számú, 3/12 tulajdoni hányadban az  állam tulajdonában álló és 
a  Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan – az  Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában foglalt feladata ellátása 
érdekében – ingyenesen Kiskunmajsa Város Önkormányzata,

c) a Zalaegerszeg külterület 0467/10 helyrajzi számú, az  állam 1/1 arányú tulajdonában álló és a  Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlan – az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladata ellátása érdekében – 
ingyenesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

tulajdonába kerül, azzal a  feltétellel, hogy a  szerző önkormányzat vállalja a  tulajdonba adással járó, valamint 
a tulajdonába kerülő ingatlant terhelő költségek teljes körű viselését, továbbá a tulajdonba adással érintett ingatlan 
vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon az  1.  pontban foglaltak 
szerinti tulajdonváltozások ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések érintett 
önkormányzatokkal történő megkötéséről.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: az e határozat közzétételétől számított 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása 
előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében, valamint 

a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  
18. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 446 380 584 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,  
az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 39 835 133 989 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP 
előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

c) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja 
a  GÚP előirányzatnak a  b)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 39 835 133 989 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 204 805 641 945 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

e) a Korm. rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap 
fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  d)  alpontja szerinti átcsoportosítás alapján 
az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további – 204 805 641 945 forinttal  
történő túlteljesülését;

f ) a Kvtv. 17.  §-a, valamint a  4.  mellékletében foglalt táblázat 106. sorában biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 35 597 500 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:  belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

g) az Áht. 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében 
a  költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.)  
Korm. határozat [a továbbiakban: 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat] 1. pont b) alpontjában előírt zárolás 
csökkentésre változtatását rendeli el, a  h)  alpontban, valamint a  címrendi módosításról és kiegészítésről, 
a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. pont j) alpontjában meghatározott kivétellel;
Felelős: a pénzügyminiszter útján a Magyar Államkincstár elnöke
 a fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: 2022. december 15.

h) az Áht. 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja 
alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére előírt 2 979,6 millió forint és az Energia- és klímapolitikai 
modernizációs rendszer előirányzatra jutó 3 519 972 902 forint összegű zárolás feloldását rendeli el;
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A Kormány 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozata
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a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében, valamint 

a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  
18. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 446 380 584 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,  
az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 39 835 133 989 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP 
előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

c) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja 
a  GÚP előirányzatnak a  b)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 39 835 133 989 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 204 805 641 945 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi 
kiadása cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

e) a Korm. rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap 
fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  d)  alpontja szerinti átcsoportosítás alapján 
az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további – 204 805 641 945 forinttal  
történő túlteljesülését;

f ) a Kvtv. 17.  §-a, valamint a  4.  mellékletében foglalt táblázat 106. sorában biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 35 597 500 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:  belügyminiszter
 pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

g) az Áht. 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 2022. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében 
a  költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.)  
Korm. határozat [a továbbiakban: 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat] 1. pont b) alpontjában előírt zárolás 
csökkentésre változtatását rendeli el, a  h)  alpontban, valamint a  címrendi módosításról és kiegészítésről, 
a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása 
során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat 1. pont j) alpontjában meghatározott kivétellel;
Felelős: a pénzügyminiszter útján a Magyar Államkincstár elnöke
 a fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: 2022. december 15.

h) az Áht. 40. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja 
alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére előírt 2 979,6 millió forint és az Energia- és klímapolitikai 
modernizációs rendszer előirányzatra jutó 3 519 972 902 forint összegű zárolás feloldását rendeli el;
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Felelős: a pénzügyminiszter útján a Magyar Államkincstár elnöke
 energiaügyi miniszter
Határidő: 2022. december 15.

i) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 218 817 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2023. január 31.

j) az Áht. 36.  § (4b) és (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  külgazdasági és 
külügyminiszter számára, hogy a  külképviseleti hálózati szolgáltatások tartós és biztonságos üzemeltetése 
érdekében szolgáltatási szerződést kössön a  2023–2027. évekre vonatkozóan összesen maximum  
10 955 000 000 forint összegben a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek 
igazgatása cím terhére;

k) egyetért azzal, hogy a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) 
Korm. határozat 6.  melléklete szerint – az  egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett – a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára átcsoportosított 125 885 500 forint 
a  Kvtv. 1.  melléklet XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzat cím,  
2. Kiválósági és szakmai feladatok támogatása alcímen kerüljön felhasználásra;

l) egyetért azzal, hogy a  címrendi módosításról és kiegészítésről, a  Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzatból, a  Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a  Gazdaság-újraindítási programok 
előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat 
módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozattal 
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, 
valamint az  átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1198/2020. (V. 6.)  
Korm. határozat végrehajtása érdekében biztosított 893 000 000 forintból 136 000 000 forint  
a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a  megvalósításához 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat szerinti feladatokra 
kerüljön felhasználásra.

 2. A magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a  misszió megvalósításához kapcsolódó 
iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról szóló 1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Határozat)
a) 4. pont b) alpontjában a „12 500 000” szövegrész helyébe a „11 500 000” szöveg,
b) 5. pontjában a „27 500 000” szövegrész helyébe a „60 000 000” szöveg;
c) 6. pont b) alpontjában a „27 500 000” szövegrész helyébe a „60 000 000” szöveg
lép.

 3. A Kormány visszavonja a Határozat 4. pont c) alpontját.
 4. A Kormány a  költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló  

1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozatot 2022. december 31. napjával visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
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
I. Országgyűlés

26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
391695 1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

K3 Dologi kiadások -227 487 419
K6 Beruházások -50 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -108 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -14 600 000
K3 Dologi kiadások -113 700 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 3 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348617 57

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 170 371 147
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 030 798 540

32 Központi kezelésű előirányzatok
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi jogggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

376562 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -169 896 860
198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások -60 208 244
20 Sport intézmények

298224 1 Nemzeti Sportközpontok
K3 Dologi kiadások -2 136 762 275

XIV. Belügyminisztérium
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 3 000 000

003737 5 Büntetés-végrehajtás 
K3 Dologi kiadások 6 000 000

001580 7 Rendőrség 
K3 Dologi kiadások 2 500 000

9 Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 

K3 Dologi kiadások 10 500 000
334484 15 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások 3 500 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 2 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Köznevelési feladatok támogatása
244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 656 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 3 102 665 213
K6 Beruházások 833 359 208

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások 127 106 229
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 924 877
K3 Dologi kiadások 4 472 940

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása

K6 Beruházások -210 000 000

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges 
hozzájárulás

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító
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XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

K3 Dologi kiadások -100 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

368895 2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
K1 Személyi juttatások 5 110 000
K6 Beruházások 8 890 000

354406 6 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 4 567 257
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 593 743

227942 7 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 333 628
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 372

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 505 935 150

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

385584 4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -52 406 430

12 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 118 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal
K3 Dologi kiadások -81 454 324

000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal 
K3 Dologi kiadások 4 406 430

019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K3 Dologi kiadások -182 860 752
K6 Beruházások -554 547

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

K3 Dologi kiadások -7 195 339
K6 Beruházások -572 804 661

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

K3 Dologi kiadások 1 848 443
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 696 886 094

280578 11 Területfejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -149 504 046

11 Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 1

K5 Egyéb működési célú kiadások -620 000
386440 2 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

K3 Dologi kiadások 620 000

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348617 57
B6 Működési célú átvett pénzeszközök -1 170 371 147
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -3 030 798 540

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
218672 11 Közgyűjtemények

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 402 435 150
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 767 935 997
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 930 798 540

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

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

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

hatása
I. Országgyűlés

26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
391695 1 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága -277 487 419

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása -236 800 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 3 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása -169 896 860
198291 2 Magyar Honvédség -60 208 244

20 Sport intézmények
298224 1 Nemzeti Sportközpontok -2 136 762 275

XIV. Belügyminisztérium
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 3 000 000
003737 5 Büntetés-végrehajtás 6 000 000
001580 7 Rendőrség 2 500 000

9 Gyógyító megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 10 500 000
334484 15 Klebelsberg Központ 3 500 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás -6 656 000
XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 3 936 024 421
237287 8 Magyar Államkincstár 149 504 046

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása -210 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás -100 000 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
368895 2 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 14 000 000
354406 6 Szakképzési Centrumok 5 161 000
227942 7 Egyetemek, főiskolák 377 000
218672 11 Közgyűjtemények 3 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

385584 4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok -52 406 430
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 1 118 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal -81 454 324
000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal 4 406 430
019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat -183 415 299

XXX. Gazdasági Versenyhivatal
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása -580 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
280578 11 Területfejlesztési feladatok -149 504 046

11 Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 1 -620 000

386440 2 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 620 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 8 446 380 584 8 446 380 584

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai 
rendezésű sportesemények támogatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Államháztartási 
egyedi azonosító
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2. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 
XVII. Energiaügyi Minisztérium 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 438 023 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 3 266 234 906
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 240 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat

K3 Dologi kiadások 33 600 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
15 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások

400651 1 Közúti infrastruktúra-fejlesztések
K3 Dologi kiadások 1 250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 000 000

401028 3 Víziközmű-fejlesztések
K3 Dologi kiadások 41 050
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 057 374

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 164 366
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 328 732 656

21 Központi kezelésű előirányzatok
13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
380251 2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 847 383 600
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások 80 040 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 800 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 300 000
K3 Dologi kiadások 1 168 360 000
K6 Beruházások 535 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 374 380 000
8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

400284 3 A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 642 248 654

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése
K5 Egyéb működési célú kiadások 16 733 872
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 171 475 187

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 94 105

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 9 179 006 158
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 2 146 000 000
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások 39 116 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -39 835 133 989
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 3 697 887
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 395 773 622

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések
K3 Dologi kiadások 2 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000

2 Gazdaságfejlesztési feladatok
386995 3 Térségi fejlesztési feladatok

K3 Dologi kiadások 2 166 977
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 568 476 150
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 771 478 425

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

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

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 438 023 000

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 3 266 234 906

XIV. Belügyminisztérium
9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 240 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat 33 600 000

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium 
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások
400651 1 Közúti infrastruktúra-fejlesztések 2 501 250 000
401028 3 Víziközmű-fejlesztések 82 098 424

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
386651 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 328 897 022

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 80 040 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 704 460 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 374 380 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 188 209 059
343451 48 Kincstári díj 94 105

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 9 179 006 158

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 7 399 471 509

6 Gazdaság újraindítását szolgáló technológiai és ipari fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések 5 002 500 000
2 Gazdaságfejlesztési feladatok

386995 3 Térségi fejlesztési feladatok 4 342 121 552

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 39 835 133 989 39 835 133 989

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L
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3. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 398 957 329
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

388084 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 684 616

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
393184 1 TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 41 000 000 000
15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 92 400 000 000

18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése
400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 71 000 000 000
L. Rezsivédelmi Alap

399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása
K5 Egyéb működési célú kiadások -204 805 641 945

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások 398 957 329

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
388084 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása 6 684 616

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 204 805 641 945 204 805 641 945

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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4. melléklet az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -2 218 817 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K3 2 218 817 000

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

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

hatása

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -2 218 817 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 2 218 817 000

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: 2023. január 31. 2 218 817 000 2 218 817 000  

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Dologi kiadások

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1625/2022. (XII. 14.) 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 

60 689 000 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 14 900 000 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 8 500 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 389



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2022.	évi	206.	szám

 
8867

1. melléklet az 1625/2022. (XII. 14.) 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 60 689 000

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások 14 900 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ

K3 Dologi kiadások 8 500 000
XV. Pénzügyminisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár
K5 Egyéb működési célú kiadások -84 089 000

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

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

hatása

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

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

hatása

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 60 689 000

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 14 900 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 8 500 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár -84 089 000

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 84 089 000 84 089 000

* 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

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 1 példány

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1640/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek villamosenergia-beszerzésével összefüggő további 
kötelezettségvállalásairól

A Kormány az  egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 
453/2022.  (XI.  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  villamosenergia-beszerzések tekintetében a  2023. évre, a  központi költségvetési szerv részére megállapított 
működési célú kiadási előirányzatai felett további kötelezettséget vállaljanak, az  1.  mellékletben foglaltak szerint. 
A 2023. évi többlet-kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából 
adódó igazolt mértéket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1641/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

1. A központi költségvetési szerv típusa az ellátott közfeladat szerint

A kötelezettségvállalás felső határa  

a 2021. évi villamosenergia-fogyasztás  

%-ában meghatározva

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

100

3. A 2. sorba nem tartozó intézmények és ágazatok 85

A miniszterelnök 108/2022. (XII. 16.) ME határozata
a Magyarországnak az Albán Köztársasággal, az Argentin Köztársasággal, a Kubai Köztársasággal, 
a Moldovai Köztársasággal, a Paraguayi Köztársasággal, a Svájci Államszövetséggel, az Uruguayi Keleti 
Köztársasággal, a Török Köztársasággal és az Üzbég Köztársasággal kötött kétoldalú beruházásvédelmi 
megállapodásainak módosításáról szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság és az  Albán Köztársaság között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 

védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Köztársaság és az  Argentin Köztársaság között a  beruházások 
elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Köztársaság és a  Kubai Köztársaság között 
a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Köztársaság és a  Moldovai 
Köztársaság között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a  Magyar 
Köztársaság és a  Paraguayi Köztársaság között a  beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló 
megállapodás, a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről 
és védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Népköztársaság Kormánya és az  Uruguayi Keleti Köztársaság 
Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a Magyar Köztársaság 
és a Török Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről szóló megállapodás, valamint 
a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodások (a továbbiakban: Módosító 
Megállapodások) létrehozásával;

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 391
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A Kormány 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 85 884 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok 
jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP 
előirányzatnak az  1.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott 
összegen túl további – 85 884 400 000 forinttal történő túlteljesülését;

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 143 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 2. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. a Rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi 
Alap központi kiadása címnek a  3.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 143 000 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K3 Dologi kiadások 5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 320 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 680 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 13 360 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -85 884 400 000

3 Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások

384151 1 Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása
K6 Beruházások 19 744 600 000

384162 2 Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása
K6 Beruházások 577 200 000

384539 5 A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása
K6 Beruházások 939 600 000

388439 8 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása
K6 Beruházások 296 700 000

388784 9 Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása
K6 Beruházások 3 504 900 000

389051 15 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása
K6 Beruházások 147 000 000

390239 18 Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása
K6 Beruházások 367 000 000

391139 21 Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása
K6 Beruházások 4 917 500 000

388228 24 Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása
K6 Beruházások 12 500 000

391628 25

K6 Beruházások 198 200 000
391995 29 BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása

K6 Beruházások 514 800 000

392028 31

K6 Beruházások 195 200 000
392040 33 Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása

K6 Beruházások 1 237 700 000
392751 36 Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 6 744 000 000
392628 39 A  bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése

K6 Beruházások 642 700 000
393984 42 Jedlik Ányos Gimnázium felújításának további előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 1 847 100 000
393962 44 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának megvalósítása

K6 Beruházások 208 800 000
397351 48 Győri új mentőállomás megvalósítása

K6 Beruházások 325 200 000
397373 50 Dunakeszin középfokú oktatási intézmények és uszoda beruházásának megvalósítása

K6 Beruházások 270 000 000

397562 52

K6 Beruházások 1 168 100 000
397884 55 Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének megvalósítása

K6 Beruházások 496 900 000
398640 58 Nemzeti Atlétikai Központ szabadtéri edzőpályák megvalósítása

K6 Beruházások 6 800 600 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és 
Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása

Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme helyreállításának 
megvalósítása

MSZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
komplex fejlesztésének megvalósítása

392 PÉNzÜgyi közlöNy 1. szám 
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A Kormány 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 85 884 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok 
jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP 
előirányzatnak az  1.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott 
összegen túl további – 85 884 400 000 forinttal történő túlteljesülését;

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 143 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 2. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. a Rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi 
Alap központi kiadása címnek a  3.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 143 000 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K3 Dologi kiadások 5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 320 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 680 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 13 360 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -85 884 400 000

3 Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások

384151 1 Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása
K6 Beruházások 19 744 600 000

384162 2 Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása
K6 Beruházások 577 200 000

384539 5 A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása
K6 Beruházások 939 600 000

388439 8 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása
K6 Beruházások 296 700 000

388784 9 Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása
K6 Beruházások 3 504 900 000

389051 15 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása
K6 Beruházások 147 000 000

390239 18 Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása
K6 Beruházások 367 000 000

391139 21 Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása
K6 Beruházások 4 917 500 000

388228 24 Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása
K6 Beruházások 12 500 000

391628 25

K6 Beruházások 198 200 000
391995 29 BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása

K6 Beruházások 514 800 000

392028 31

K6 Beruházások 195 200 000
392040 33 Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása

K6 Beruházások 1 237 700 000
392751 36 Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 6 744 000 000
392628 39 A  bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése

K6 Beruházások 642 700 000
393984 42 Jedlik Ányos Gimnázium felújításának további előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 1 847 100 000
393962 44 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának megvalósítása

K6 Beruházások 208 800 000
397351 48 Győri új mentőállomás megvalósítása

K6 Beruházások 325 200 000
397373 50 Dunakeszin középfokú oktatási intézmények és uszoda beruházásának megvalósítása

K6 Beruházások 270 000 000

397562 52

K6 Beruházások 1 168 100 000
397884 55 Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének megvalósítása

K6 Beruházások 496 900 000
398640 58 Nemzeti Atlétikai Központ szabadtéri edzőpályák megvalósítása

K6 Beruházások 6 800 600 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és 
Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása

Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme helyreállításának 
megvalósítása

MSZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
komplex fejlesztésének megvalósítása

1. szám
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398084 59

K6 Beruházások 511 100 000
398095 60 MSZC Szentpáli István Technikum komplex fejlesztésének megvalósítása

K6 Beruházások 3 014 100 000
398117 62 A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításának megvalósítása

K6 Beruházások 162 300 000
397006 64 Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda öltözőépületének megvalósítása

K6 Beruházások 250 200 000
399328 68 Biatorbágyi Tudásparkhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés megvalósítása

K6 Beruházások 1 323 300 000
2 Programszerű magasépítési beruházások

384240 2 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
K6 Beruházások 4 587 900 000

384251 3 Tornaterem fejlesztések megvalósítása
K6 Beruházások 242 300 000

384273 5 Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása
K6 Beruházások 1 164 300 000

379517 4 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások
K3 Dologi kiadások 107 600 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban
Államház-

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
XVII. Energiaügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák 10 005 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 13 360 000 000

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 85 884 400 000 85 884 400 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház „A” és „B” épülete homlokzati korlát és 
árnyékoló rendszer megvalósítása
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2. melléklet az 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium

21 Központi kezelésű előirányzatok 
15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 143 000 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása

K5 Egyéb működési célú kiadások -143 000 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása

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 143 000 000 000 143 000 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 36. egyes 
helyi önkormányzatok támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 595 495 891 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 249 488 997 062 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport 
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
249 488 997 062 forinttal történő túlteljesülését;

e) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerint átcsoportosított 676 586 884 forint forrás terhére, 
az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

f ) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  e)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

 2. A vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2021. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2024. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

Alcím

szám
Alcím név

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatás célja

1.
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása

176 586 884
folyamatban lévő fejlesztések 
többletkiadása, útfelújítás, tartozás 
rendezése

2.
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

300 000 000
kötelező önkormányzati feladat 
biztosítása érdekében pénzeszközátadás

3.
Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása

200 000 000 tartozás rendezése
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2. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -15 000 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K1 Személyi juttatások -6 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 222 500
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 109 405 781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 273 971

334484 15 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 40 012 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 346 434 310

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások 121 397 262
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 15 000 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása
K6 Beruházások 1 091 000 000

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
399540 12 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 388 525 600
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 674 400

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K5 Egyéb működési célú kiadások 458 050 017
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
399228 7 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

227942 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 82 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -346 434 310

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
235006 6 Nemzeti Információs Központ

K1 Személyi juttatások -109 405 781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12 273 971

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386151 2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások
K3 Dologi kiadások 2 813 500 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

391739 8 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak
K3 Dologi kiadások -243 631 812

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

247423 3 Kötött segélyhitelezés
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 271 550 017

13 Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 1 Fővárosi fejlesztések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 591 200 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 36. egyes 
helyi önkormányzatok támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 595 495 891 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 249 488 997 062 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport 
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
249 488 997 062 forinttal történő túlteljesülését;

e) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerint átcsoportosított 676 586 884 forint forrás terhére, 
az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

f ) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  e)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

 2. A vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2021. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2024. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

Alcím

szám
Alcím név

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatás célja

1.
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása

176 586 884
folyamatban lévő fejlesztések 
többletkiadása, útfelújítás, tartozás 
rendezése

2.
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

300 000 000
kötelező önkormányzati feladat 
biztosítása érdekében pénzeszközátadás

3.
Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása

200 000 000 tartozás rendezése
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2. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -15 000 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K1 Személyi juttatások -6 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 222 500
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 109 405 781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 273 971

334484 15 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 40 012 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 346 434 310

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások 121 397 262
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 15 000 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása
K6 Beruházások 1 091 000 000

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
399540 12 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 388 525 600
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 674 400

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K5 Egyéb működési célú kiadások 458 050 017
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
399228 7 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

227942 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 82 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -346 434 310

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
235006 6 Nemzeti Információs Központ

K1 Személyi juttatások -109 405 781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12 273 971

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386151 2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások
K3 Dologi kiadások 2 813 500 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

391739 8 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak
K3 Dologi kiadások -243 631 812

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

247423 3 Kötött segélyhitelezés
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 271 550 017

13 Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 1 Fővárosi fejlesztések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 591 200 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

1. szám
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forintban

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

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

hatása

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

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása -15 000 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -6 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 222 500

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 121 679 752
334484 15 Klebelsberg Központ 40 012 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 346 434 310
XV. Pénzügyminisztérium

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 121 397 262
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 15 000 000

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása 1 091 000 000

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
399540 12 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok 450 200 000

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20

36
386973 3 458 050 017

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386151 2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 2 813 500 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

227942 Egyetemek, főiskolák 82 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása -346 434 310

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
235006 6 Nemzeti Információs Központ -121 679 752

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 6 000 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
247423 3 Kötött segélyhitelezés -3 271 550 017

13 Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 1 Fővárosi fejlesztések -1 591 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 595 495 891 5 595 495 891

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

Kormányzati szakpolitikák

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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3. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

36 Egyes helyi önkormányzatok támogatása
401151 1 Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 176 586 884
401173 2 Hajdúnánás Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000
401195 3 Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K6 Beruházások 79 883 000
K7 Felújítások 132 080 000

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 42 272 256
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 495 393
K3 Dologi kiadások 17 020 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 98 600 000
K6 Beruházások 1 047 500 000
K7 Felújítások 2 556 400 000

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
11 Központi kezelésű előirányzatok

398862 3 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj
K3 Dologi kiadások 13 465 347 678

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása

K3 Dologi kiadások 1 598 344
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 196 688 971

21 Központi kezelésű előirányzatok
13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
380251 2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 14 921 499 876
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások 928 396 257

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 595 000 000
12 Felsőoktatási feladatok

398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 485 705 943

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 465 815 873
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 4 773 261
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1 MMA Titkársága
303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

K1 Személyi juttatások 20 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 600 000
K3 Dologi kiadások 85 284 000
K6 Beruházások 15 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 486 394 826

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadáso
2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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377073 3 A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 100 000 000 000
351895 6 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 100 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -249 488 997 062

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 54 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 109 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 485 652 000
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K3 Dologi kiadások 742 826

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 486 394 826

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

forintban

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 50 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 1 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 211 963 000
001580 7 Rendőrség 64 787 649

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 3 702 500 000

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása 3 198 287 315

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása 928 396 257

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 595 000 000

12 Felsőoktatási feladatok
398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 8 485 705 943

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 465 815 873
343451 48 Kincstári díj 4 773 261

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 122 884 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 109 054 500

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 249 488 997 062 249 488 997 062

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési 
önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső 
korlátjának megállapításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában 

biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A települési önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A  települési önkormányzatok működésének 
általános támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső 
korlátját a 2023. évben 286 463 000 000 forintban állapítja meg;

 2. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 1. A  települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére 
vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 242 294 000 000 forintban állapítja meg;

 3. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 1. A  települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím, 3. A  települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím kiadási 
előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 225 735 000 000 forintban 
állapítja meg;

 4. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 1. A  települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím, 4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére 
vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 117 111 000 000 forintban állapítja meg;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése 
érdekében a települési önkormányzatok részére az általuk ellátott közvilágítási, az óvodai működtetési, a bölcsődei 
ellátási, szociális szakosított ellátások, valamint a  gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 
ellátásához kapcsolódó támogatási döntéseket az  1–4.  pontban meghatározott kötelezettségvállalási korlátok 
mellett hozza meg.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 401
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A Kormány 1653/2022. (XII. 22.) Korm. határozata
a Központi Információs Közadat-nyilvántartás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségvetési 
forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Központi Információs Közadat-nyilvántartás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségvetési 

forrás biztosításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

az 1. pontban foglalt feladat megvalósításához szükséges források biztosításáról, az alábbiak szerint:
a) a 2023.  évben fejlesztési és üzemeltetési költségek biztosítása érdekében 277 000 000 forint 

többletforrás a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvény 1.  melléklet 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 
28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,

b) a 2024. évtől kezdődően évente beépülő jelleggel 80 000 000 forint forrás az adott évi központi költségvetés 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet Kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokat finanszírozó 
előirányzata javára.
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2023.  évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2024. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés tervezése 

során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1654/2022. (XII. 22.) Korm. határozata
a Gyármentő Plusz Hitelprogramról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

Eximbank Zrt.) a  hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat, valamint a  nagyvállalatokat érintő negatív gazdasági 
hatások mérséklése érdekében Gyármentő Plusz Hitelprogram elnevezéssel hitelprogramot hirdessen meg;

 2. egyetért az  Eximbank Zrt. Exportélénkítő Hitelprogramja és a  Jövő Exportőrei Hitelprogramja keretösszegének 
növelésével;

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak az  1. és 2.  pont szerinti 
hitelprogramok végrehajtása érdekében 2023. évben szükséges – a jelenlegi pénzpiaci adatok alapján várhatóan –  
2 400 000 000 forint kamatkiegyenlítés költségvetési fedezetének biztosításáról;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az  1. és  

2.  pont szerinti hitelprogramok végrehajtása érdekében – a  jelenlegi pénzpiaci adatok alapján várhatóan –  
15 400 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítését 
finanszírozó kiadási előirányzatán.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1653/2022. (XII. 22.) Korm. határozata
a Központi Információs Közadat-nyilvántartás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségvetési 
forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Központi Információs Közadat-nyilvántartás fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges költségvetési 

forrás biztosításával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

az 1. pontban foglalt feladat megvalósításához szükséges források biztosításáról, az alábbiak szerint:
a) a 2023.  évben fejlesztési és üzemeltetési költségek biztosítása érdekében 277 000 000 forint 

többletforrás a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvény 1.  melléklet 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 
28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,

b) a 2024. évtől kezdődően évente beépülő jelleggel 80 000 000 forint forrás az adott évi központi költségvetés 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet Kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokat finanszírozó 
előirányzata javára.
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2023.  évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2024. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés tervezése 

során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1654/2022. (XII. 22.) Korm. határozata
a Gyármentő Plusz Hitelprogramról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

Eximbank Zrt.) a  hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat, valamint a  nagyvállalatokat érintő negatív gazdasági 
hatások mérséklése érdekében Gyármentő Plusz Hitelprogram elnevezéssel hitelprogramot hirdessen meg;

 2. egyetért az  Eximbank Zrt. Exportélénkítő Hitelprogramja és a  Jövő Exportőrei Hitelprogramja keretösszegének 
növelésével;

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak az  1. és 2.  pont szerinti 
hitelprogramok végrehajtása érdekében 2023. évben szükséges – a jelenlegi pénzpiaci adatok alapján várhatóan –  
2 400 000 000 forint kamatkiegyenlítés költségvetési fedezetének biztosításáról;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az  1. és  

2.  pont szerinti hitelprogramok végrehajtása érdekében – a  jelenlegi pénzpiaci adatok alapján várhatóan –  
15 400 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítését 
finanszírozó kiadási előirányzatán.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 66 623 731 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 136 825 158 695 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 
1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló  
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  2.  pont 
szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további –  
136 825 158 695 forinttal történő túlteljesülését;

 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az Európa AP Szervezet programjainak, eszközbeszerzéseinek, 
beruházásainak támogatása céljából, a 2. pont szerinti forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá 
tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson támogatási előlegként 1 300 000 000 forint összegben.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. szám PÉNzÜgyi közlöNy 403
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1. melléklet az 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 31 682 694

XVII. Energiaügyi Minisztérium
280645 1 Energiaügyi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -31 682 694
358351 6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság

K3 Dologi kiadások -34 941 037
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
K3 Dologi kiadások 34 941 037

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 31 682 694
XVII. Energiaügyi Minisztérium

280645 1 Energiaügyi Minisztérium igazgatása -31 682 694
358351 6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság -34 941 037

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 34 941 037

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 66 623 731 66 623 731

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat

neve

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaKiemelt előirányzat 

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

neve
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2. melléklet az 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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 4 676 157 276

XIV. Belügyminisztérium
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat

K3 Dologi kiadások 208 000 000
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 277 000 000

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 338 000 000

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K3 Dologi kiadások 4 549 400 000

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 13 000 000 000

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K3 Dologi kiadások 25 000 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat

K3 Dologi kiadások 277 000 000
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 2 312 000 000
233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat

K3 Dologi kiadások 298 000 000
334484 15 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások 6 065 000 000
XVII. Energiaügyi Minisztérium

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

380240 6 Az NHKV Zrt. támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 43 171 527 523

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

367206 10 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 471 335 300

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 1 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 68 926 613
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 300 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -136 825 158 695
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 11 150 331
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 300 661 652

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások 8 500 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 68 242 492
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 300 000 000

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 684 121

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 926 613
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 300 000 000

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 676 157 276
XIV. Belügyminisztérium

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 208 000 000
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 277 000 000
294479 4 Terrorelhárítási Központ 338 000 000
003737 5 Büntetés-végrehajtás 4 549 400 000
001580 7 Rendőrség 13 000 000 000

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 25 000 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat 277 000 000
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 312 000 000
233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat 298 000 000
334484 15 Klebelsberg Központ 6 065 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

367206 10 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 1 471 335 300
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 2 000 000 000
343451 48 Kincstári díj 1 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 22 311 811 983

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 9 500 000 000

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 136 825 158 695 136 825 158 695

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító
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XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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 4 676 157 276

XIV. Belügyminisztérium
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat

K3 Dologi kiadások 208 000 000
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 277 000 000

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 338 000 000

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K3 Dologi kiadások 4 549 400 000

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 13 000 000 000

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K3 Dologi kiadások 25 000 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat

K3 Dologi kiadások 277 000 000
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 2 312 000 000
233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat

K3 Dologi kiadások 298 000 000
334484 15 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások 6 065 000 000
XVII. Energiaügyi Minisztérium

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

380240 6 Az NHKV Zrt. támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 43 171 527 523

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

367206 10 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 471 335 300

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 1 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 68 926 613
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 300 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -136 825 158 695
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 11 150 331
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 300 661 652

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások 8 500 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 68 242 492
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 300 000 000

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 684 121

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68 926 613
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 300 000 000

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 4 676 157 276
XIV. Belügyminisztérium

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 208 000 000
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 277 000 000
294479 4 Terrorelhárítási Központ 338 000 000
003737 5 Büntetés-végrehajtás 4 549 400 000
001580 7 Rendőrség 13 000 000 000

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 25 000 000 000
002994 10 Országos Mentőszolgálat 277 000 000
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 312 000 000
233507 14 Országos Vérellátó Szolgálat 298 000 000
334484 15 Klebelsberg Központ 6 065 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

367206 10 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 1 471 335 300
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 2 000 000 000
343451 48 Kincstári díj 1 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 22 311 811 983

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 9 500 000 000

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 136 825 158 695 136 825 158 695

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A köztársasági elnök 16/2023. (I. 13.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/2109/3/2022. számú előterjesztésére – Szlobodánik Miklós  
(született: Szlobodánik Nyikoláj Petrovics; születési hely: Terni, Szovjetunió; születési idő: 1968. május 16.)  
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. december 13.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. december 15.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/8046-3/2022.

A Kormány 1003/2023. (I. 13.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek 
(a  továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
1. mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok 
címét a  18. Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése alcímmel és ezen belül az  1. Rezsivédelmi szolgáltatás 
ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv.-nek a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1.  mellékletével eltérően megállapított XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezetét az  1. Gazdaságfejlesztési 
Minisztérium igazgatása címmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a  Magyar Államkincstár felé, hogy 2023. január 2-i határnappal 
a 2. pont szerinti címrendi változás átvezetését hajtsa végre;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 173 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi Alap 
fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1003/2023. (I. 13.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium 

21 Központi kezelésű előirányzatok
18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése

400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 173 300 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Lakossági rezsivédelem

K5 Egyéb működési célú kiadások -173 300 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 173 300 000 000 173 300 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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