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II. Törvények

2022. évi XXIV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról*

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:
„IV/B. Fejezet
Tiltott állami támogatásnak nem minősülő juttatás
9/B. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott állami vagyon 
átruházása nem minősül tiltott állami támogatásnak.”

2. §  A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.  évi XXXIII.  törvény 12.  §-ában az „I–IV. Fejezet” szövegrész 
helyébe az „I–IV. Fejezet, a IV/B. Fejezet” szöveg lép.

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

3. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata az  adóból származó bevételt 
a  rendeletében meghatározott módon a  különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös 
tekintettel a  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, a  beruházással 
közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a  területen működő szervezetek és 
települések működésének támogatására, valamint a  bevétel legfeljebb 3%-ának erejéig a  megyei önkormányzati 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire, továbbá a  bevétel legfeljebb 17%-ának erejéig a  megyei 
önkormányzat saját beruházásaira használhatja fel.”

4. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., 
a  Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató 
szervezet továbbá a  vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a  vasúti 
pályahálózat működtetéséből származik, valamint a  helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési 
szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a  tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából 
származik, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közlekedésszervező;”

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

5. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1.  39. §-át megelőző alcím címében a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg,
2.  39. § (2) bekezdésében a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg,
3.  39/B. § (5) bekezdésében a „40 százalékát” szövegrész helyébe a „30 százalékát” szöveg, és
4.  39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a „Gazdaság-újraindítási” szövegrészek helyébe a „Nemzeti” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

43. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állam képviseletében eljáró miniszter nevében a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi  
XLI.  törvény 21.  § (1a)  bekezdésében meghatározott országos közlekedésszervező – a  miniszter jóváhagyásával 
és az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – legalább ötéves szerződésben kötelezettséget vállal 
az  országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző pályahálózat-
működtetőnek a  pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a  hálózat-hozzáférési díjból, valamint 
a  vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére  
(a továbbiakban: pályaműködtetési szerződés).”

 (2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A pályaműködtetési szerződés feltételeit úgy kell meghatározni, hogy)
„d) a  pályaműködtető számára minőségi szint előírásokat, valamint az  azok teljesítéséhez kapcsolódó ösztönző 
rendszert tartalmazzon.”

44. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti pályaműködtető által üzemeltetett, az utazóközönség számára nyitva álló helyiségben vagy épületben 
talált dolog értékesítése helyett – ha az  értékesítés annak várható költségei és bevételei miatt nem észszerű –  
a  vasúti pályaműködtető a  talált dolgot felhasználhatja, vagy közérdekű célra felajánlhatja, illetve ilyen célra 
fordíthatja.”

45. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.  törvény ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 87/J. §-sal 
egészül ki:
„87/J.  § A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvénnyel 
megállapított 28. § (1) bekezdése alapján kötött pályaműködtetési szerződésekben rögzített, a minisztert megillető 
jogok és kötelezettségek az országos közlekedésszervezőre szállnak át.”

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

46. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
1.  2/A. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg,
2.  2/A.  § (2)–(4)  bekezdésében, 2/B. § (1)–(3)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdés c) és d)  pontjában 

a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,
3.  2/B. § (3) bekezdésében a „kormánymegbízottnak” szövegrész helyébe a „főispánnak” szöveg,
4.  12. § (6) bekezdésében a „kormánymegbízottak” szövegrészek helyébe a „főispánok” szöveg
lép.

22. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

47. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 38.  § (4)  bekezdésében a „befizetés összegével” szövegrész 
helyébe a „befizetés általános forgalmi adóval csökkentett összegével” szöveg lép.

48. §  Hatályát veszti a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 49/A.  § (2a)  bekezdésében  
az „A közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata közötti távolság adatokat igazoló földmérői szakértői 
véleményt a pályázat mellékleteként kell benyújtani.” szövegrész.
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79. Hatályba léptető rendelkezések

253. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 64. §, a 65. §, a 67–69. §, a 148. § (4) bekezdése, a 210. §, a 214. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja, (2) bekezdés 1. és 

2. pontja, a 224–227. §, a 248. §, a 249. §, valamint a 10. és 11. melléklet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A  9.  §, a  10.  §, a  36.  §, a  37.  §, a  38.  § 1., 3. és 4.  pontja, a  196.  §, a  197.  § az  e  törvény kihirdetését követő  

tizenötödik napon lép hatályba.
 (4) A 15. § 2. pontja és a 3. melléklet 2022. augusztus 20-án lép hatályba.
 (5) A 16. § 1. pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 2–5. pontja, a 47. §, a 118. §, a 119. §, 

a 143–147. §, a 209. § (2) bekezdése és a 218. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (6) A 188–194. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (7) A 15. § 3. pontja, a 32. §, a 75–79. §, a 176–185. §, a 240–244. § és a 4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 15. § 5. és 6. pontja és a 6. és 7. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (9) A 96. § 1. pontja és a 239. § 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (10) Az  5.  § 1., 2. és 4.  pontja, a  6.  §, a  7.  §, a  11.  §, a  45.  §, a  87.  §, a  97.  § 1. és 3.  pontja, a  104.  §, a  117.  §, a  228.  §,  

a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.
 (12) A  123–125.  §, a  129.  §, a  130.  § (3)  bekezdése, a  132.  § 1. és 2.  pontja, a  232.  § és a  233.  § 2023. július 1-jén  

lép hatályba.
 (13) A 148. § (1)–(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153–156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. §  E törvény
 1.  1. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
 2.  18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
 3.  70. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk 

(4) bekezdése,
 4.  71. §-a és 72. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
 5.  80. §-a és 82. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
 6.  222. §-a, 223. §-a és 247. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,
 7.  135. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
 8.  136. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,
 9.  219. § (1) bekezdése, 220. §-a, a 234. §-a és 9. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
10.  219. § (2) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése,
11.  238. §-a és 245. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, és
12.  248. § (1), (3) és (6) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98–107. §-a és 109–112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 121–133.  §-a és 232–236.  §-a a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) E  törvény 121.  §-a, 126.  § (3)  bekezdése és 232.  § (2)  bekezdése tervezetének a  csomagolásról és a  csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (4) E törvény 149–152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i  
(EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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 (10) Az  5.  § 1., 2. és 4.  pontja, a  6.  §, a  7.  §, a  11.  §, a  45.  §, a  87.  §, a  97.  § 1. és 3.  pontja, a  104.  §, a  117.  §, a  228.  §,  

a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.
 (12) A  123–125.  §, a  129.  §, a  130.  § (3)  bekezdése, a  132.  § 1. és 2.  pontja, a  232.  § és a  233.  § 2023. július 1-jén  

lép hatályba.
 (13) A 148. § (1)–(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153–156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. §  E törvény
 1.  1. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
 2.  18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
 3.  70. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk 

(4) bekezdése,
 4.  71. §-a és 72. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
 5.  80. §-a és 82. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
 6.  222. §-a, 223. §-a és 247. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,
 7.  135. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
 8.  136. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,
 9.  219. § (1) bekezdése, 220. §-a, a 234. §-a és 9. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
10.  219. § (2) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése,
11.  238. §-a és 245. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, és
12.  248. § (1), (3) és (6) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98–107. §-a és 109–112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 121–133.  §-a és 232–236.  §-a a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) E  törvény 121.  §-a, 126.  § (3)  bekezdése és 232.  § (2)  bekezdése tervezetének a  csomagolásról és a  csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (4) E törvény 149–152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i  
(EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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 (5) E  törvény 200.  §-a a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes 
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i  
(EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket  
állapít meg.

 (6) E  törvény 240–243.  §-a az  (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 2019/2121 (EU) európai parlamenti és  
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez
„1. melléklet az 1991. évi LXXXII. törvényhez

A cégautóadó havi mértékei

A B C D

1 Teljesítmény (kW)
„0”–„4” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

2 0–50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint

3 51–90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint

4 91–120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint

5 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint”

2. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 3. pontja a következő 3.9. alponttal 
egészül ki:
(A közcélú juttatások körében adómentes:)
„3.9. a  magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet ösztöndíj címén a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány közfeladatának ellátásával összhangban folyósít.”

3. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 4.  pont 4.14.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.14. a  rendészeti felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató, a  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb 
pénzbeli juttatása, a  honvédtiszti alapképzésben részt vevő szerződéses állományú katona ösztöndíja, továbbá 
a  honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati 
ösztöndíjban, a  honvédelemért felelős miniszter által a  polgári felsőoktatási intézmények hallgatói, továbbá 
a rendvédelmi szakképző intézmény, illetve a honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a katonai szolgálat 
vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjban, valamint a  honvédelmi tárca gondoskodási körébe 
tartozó árvák részére alapított ösztöndíjban részesülők ösztöndíja;”
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I. RÉSZ 
Személyi rész

II. RÉSZ 
Törvények, országgyűlési határozatok,  

köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek  
és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai



2022. évi XXV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről*
(kivonatos közlés)
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II. Törvények

2022. évi XXIV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról*

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:
„IV/B. Fejezet
Tiltott állami támogatásnak nem minősülő juttatás
9/B. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott állami vagyon 
átruházása nem minősül tiltott állami támogatásnak.”

2. §  A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.  évi XXXIII.  törvény 12.  §-ában az „I–IV. Fejezet” szövegrész 
helyébe az „I–IV. Fejezet, a IV/B. Fejezet” szöveg lép.

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

3. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata az  adóból származó bevételt 
a  rendeletében meghatározott módon a  különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös 
tekintettel a  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, a  beruházással 
közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a  területen működő szervezetek és 
települések működésének támogatására, valamint a  bevétel legfeljebb 3%-ának erejéig a  megyei önkormányzati 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire, továbbá a  bevétel legfeljebb 17%-ának erejéig a  megyei 
önkormányzat saját beruházásaira használhatja fel.”

4. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., 
a  Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató 
szervezet továbbá a  vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a  vasúti 
pályahálózat működtetéséből származik, valamint a  helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési 
szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a  tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából 
származik, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közlekedésszervező;”

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

5. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1.  39. §-át megelőző alcím címében a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg,
2.  39. § (2) bekezdésében a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg,
3.  39/B. § (5) bekezdésében a „40 százalékát” szövegrész helyébe a „30 százalékát” szöveg, és
4.  39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a „Gazdaság-újraindítási” szövegrészek helyébe a „Nemzeti” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

43. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állam képviseletében eljáró miniszter nevében a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi  
XLI.  törvény 21.  § (1a)  bekezdésében meghatározott országos közlekedésszervező – a  miniszter jóváhagyásával 
és az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – legalább ötéves szerződésben kötelezettséget vállal 
az  országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző pályahálózat-
működtetőnek a  pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a  hálózat-hozzáférési díjból, valamint 
a  vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére  
(a továbbiakban: pályaműködtetési szerződés).”

 (2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A pályaműködtetési szerződés feltételeit úgy kell meghatározni, hogy)
„d) a  pályaműködtető számára minőségi szint előírásokat, valamint az  azok teljesítéséhez kapcsolódó ösztönző 
rendszert tartalmazzon.”

44. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti pályaműködtető által üzemeltetett, az utazóközönség számára nyitva álló helyiségben vagy épületben 
talált dolog értékesítése helyett – ha az  értékesítés annak várható költségei és bevételei miatt nem észszerű –  
a  vasúti pályaműködtető a  talált dolgot felhasználhatja, vagy közérdekű célra felajánlhatja, illetve ilyen célra 
fordíthatja.”

45. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.  törvény ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 87/J. §-sal 
egészül ki:
„87/J.  § A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvénnyel 
megállapított 28. § (1) bekezdése alapján kötött pályaműködtetési szerződésekben rögzített, a minisztert megillető 
jogok és kötelezettségek az országos közlekedésszervezőre szállnak át.”

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

46. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
1.  2/A. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg,
2.  2/A.  § (2)–(4)  bekezdésében, 2/B. § (1)–(3)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdés c) és d)  pontjában 

a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,
3.  2/B. § (3) bekezdésében a „kormánymegbízottnak” szövegrész helyébe a „főispánnak” szöveg,
4.  12. § (6) bekezdésében a „kormánymegbízottak” szövegrészek helyébe a „főispánok” szöveg
lép.

22. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

47. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 38.  § (4)  bekezdésében a „befizetés összegével” szövegrész 
helyébe a „befizetés általános forgalmi adóval csökkentett összegével” szöveg lép.

48. §  Hatályát veszti a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 49/A.  § (2a)  bekezdésében  
az „A közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata közötti távolság adatokat igazoló földmérői szakértői 
véleményt a pályázat mellékleteként kell benyújtani.” szövegrész.
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79. Hatályba léptető rendelkezések

253. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 64. §, a 65. §, a 67–69. §, a 148. § (4) bekezdése, a 210. §, a 214. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja, (2) bekezdés 1. és 

2. pontja, a 224–227. §, a 248. §, a 249. §, valamint a 10. és 11. melléklet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A  9.  §, a  10.  §, a  36.  §, a  37.  §, a  38.  § 1., 3. és 4.  pontja, a  196.  §, a  197.  § az  e  törvény kihirdetését követő  

tizenötödik napon lép hatályba.
 (4) A 15. § 2. pontja és a 3. melléklet 2022. augusztus 20-án lép hatályba.
 (5) A 16. § 1. pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 2–5. pontja, a 47. §, a 118. §, a 119. §, 

a 143–147. §, a 209. § (2) bekezdése és a 218. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (6) A 188–194. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (7) A 15. § 3. pontja, a 32. §, a 75–79. §, a 176–185. §, a 240–244. § és a 4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 15. § 5. és 6. pontja és a 6. és 7. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (9) A 96. § 1. pontja és a 239. § 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (10) Az  5.  § 1., 2. és 4.  pontja, a  6.  §, a  7.  §, a  11.  §, a  45.  §, a  87.  §, a  97.  § 1. és 3.  pontja, a  104.  §, a  117.  §, a  228.  §,  

a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.
 (12) A  123–125.  §, a  129.  §, a  130.  § (3)  bekezdése, a  132.  § 1. és 2.  pontja, a  232.  § és a  233.  § 2023. július 1-jén  

lép hatályba.
 (13) A 148. § (1)–(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153–156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. §  E törvény
 1.  1. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
 2.  18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
 3.  70. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk 

(4) bekezdése,
 4.  71. §-a és 72. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
 5.  80. §-a és 82. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
 6.  222. §-a, 223. §-a és 247. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,
 7.  135. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
 8.  136. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,
 9.  219. § (1) bekezdése, 220. §-a, a 234. §-a és 9. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
10.  219. § (2) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése,
11.  238. §-a és 245. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, és
12.  248. § (1), (3) és (6) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98–107. §-a és 109–112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 121–133.  §-a és 232–236.  §-a a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) E  törvény 121.  §-a, 126.  § (3)  bekezdése és 232.  § (2)  bekezdése tervezetének a  csomagolásról és a  csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (4) E törvény 149–152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i  
(EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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79. Hatályba léptető rendelkezések

253. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 64. §, a 65. §, a 67–69. §, a 148. § (4) bekezdése, a 210. §, a 214. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja, (2) bekezdés 1. és 

2. pontja, a 224–227. §, a 248. §, a 249. §, valamint a 10. és 11. melléklet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A  9.  §, a  10.  §, a  36.  §, a  37.  §, a  38.  § 1., 3. és 4.  pontja, a  196.  §, a  197.  § az  e  törvény kihirdetését követő  

tizenötödik napon lép hatályba.
 (4) A 15. § 2. pontja és a 3. melléklet 2022. augusztus 20-án lép hatályba.
 (5) A 16. § 1. pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 2–5. pontja, a 47. §, a 118. §, a 119. §, 

a 143–147. §, a 209. § (2) bekezdése és a 218. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (6) A 188–194. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (7) A 15. § 3. pontja, a 32. §, a 75–79. §, a 176–185. §, a 240–244. § és a 4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 15. § 5. és 6. pontja és a 6. és 7. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (9) A 96. § 1. pontja és a 239. § 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (10) Az  5.  § 1., 2. és 4.  pontja, a  6.  §, a  7.  §, a  11.  §, a  45.  §, a  87.  §, a  97.  § 1. és 3.  pontja, a  104.  §, a  117.  §, a  228.  §,  

a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.
 (12) A  123–125.  §, a  129.  §, a  130.  § (3)  bekezdése, a  132.  § 1. és 2.  pontja, a  232.  § és a  233.  § 2023. július 1-jén  

lép hatályba.
 (13) A 148. § (1)–(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153–156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. §  E törvény
 1.  1. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
 2.  18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
 3.  70. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk 

(4) bekezdése,
 4.  71. §-a és 72. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
 5.  80. §-a és 82. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
 6.  222. §-a, 223. §-a és 247. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,
 7.  135. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
 8.  136. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,
 9.  219. § (1) bekezdése, 220. §-a, a 234. §-a és 9. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
10.  219. § (2) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése,
11.  238. §-a és 245. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, és
12.  248. § (1), (3) és (6) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98–107. §-a és 109–112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 121–133.  §-a és 232–236.  §-a a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) E  törvény 121.  §-a, 126.  § (3)  bekezdése és 232.  § (2)  bekezdése tervezetének a  csomagolásról és a  csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (4) E törvény 149–152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i  
(EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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 (5) E  törvény 200.  §-a a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes 
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i  
(EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket  
állapít meg.

 (6) E  törvény 240–243.  §-a az  (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 2019/2121 (EU) európai parlamenti és  
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

1. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez
„1. melléklet az 1991. évi LXXXII. törvényhez

A cégautóadó havi mértékei

A B C D

1 Teljesítmény (kW)
„0”–„4” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

2 0–50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint

3 51–90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint

4 91–120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint

5 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint”

2. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 3. pontja a következő 3.9. alponttal 
egészül ki:
(A közcélú juttatások körében adómentes:)
„3.9. a  magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet ösztöndíj címén a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány közfeladatának ellátásával összhangban folyósít.”

3. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 4.  pont 4.14.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.14. a  rendészeti felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató, a  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb 
pénzbeli juttatása, a  honvédtiszti alapképzésben részt vevő szerződéses állományú katona ösztöndíja, továbbá 
a  honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati 
ösztöndíjban, a  honvédelemért felelős miniszter által a  polgári felsőoktatási intézmények hallgatói, továbbá 
a rendvédelmi szakképző intézmény, illetve a honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a katonai szolgálat 
vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjban, valamint a  honvédelmi tárca gondoskodási körébe 
tartozó árvák részére alapított ösztöndíjban részesülők ösztöndíja;”
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2022. évi XXV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről a  következő 
törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG 
ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi
a) kiadási főösszegét 33 425 828,9 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 31 073 683,2 millió forintban,
c) hiányát 2 352 145,7 millió forintban
állapítja meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai működési 
költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 27 017 355,0 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 27 017 355,0 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai felhalmozási 
költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 3 000 539,7 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 999 269,0 millió forintban,
c) hiányát 1 001 270,7 millió forintban
állapítja meg.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés az  európai uniós 
fejlesztési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 3 407 934,2 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 2 057 059,2 millió forintban,
c) hiányát 1 350 875,0 millió forintban
állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek 
szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter április 30-ig és október 31-ig előrejelzést készít a  bruttó hazai össztermék 
2023.  évi várható  éves reálnövekedésről. Amennyiben ezen előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 4,1%, akkor 
előrejelzést készít a  tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű  éves adó- és 
adójellegű bevételi többletről, s ezzel egyidejűleg e  többlettel azonos összegben – levonva abból a  fizetendő 
nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét – 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.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

13. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím és a  11. Gyógyászati 

segédeszköz támogatás alcím között és
b) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoportról 

az alcím 1–10. és 14. jogcímcsoportjára
csoportosíthat át.

 (2) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 1–10. és 
14.  jogcímcsoportjai, 10. Gyógyszertámogatás  alcím 1. jogcímcsoportja, valamint 11. Gyógyászati segédeszköz 
támogatás alcím előirányzatait megemelheti.

 (3) A Kormány a 16. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átcsoportosítással és a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

14. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcímen belül az  1–10. és 
14.  jogcímcsoportok között, valamint a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcímen belül a  jogcímcsoportok 
között az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
átcsoportosíthat.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 14. Természetbeni ellátások céltartaléka  alcím előirányzatból 
a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a 10. Gyógyszertámogatás, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcímek 
jogcímcsoportjaira és a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímcsoportjára 
az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (3) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 
10. alcím, 2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímcsoportról a 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai 
jogcímcsoportra átcsoportosíthat.

 (4) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (5) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 14. Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 3. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (6) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím, 2. Egyéb gyógyászati 
segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcímcsoport és a 3. Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 
1.  cím, 8.  alcím, 4. Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

15. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  időarányoshoz 
viszonyított  évközi előirányzat-túllépést a  7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím, 
a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcím, továbbá a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi 
ellátások megtérítése jogcímcsoport esetében az  államháztartásért felelős miniszter a  kiadások alakulásának 
figyelembevételével engedélyezheti.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

13. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím és a  11. Gyógyászati 

segédeszköz támogatás alcím között és
b) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoportról 

az alcím 1–10. és 14. jogcímcsoportjára
csoportosíthat át.

 (2) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 1–10. és 
14.  jogcímcsoportjai, 10. Gyógyszertámogatás  alcím 1. jogcímcsoportja, valamint 11. Gyógyászati segédeszköz 
támogatás alcím előirányzatait megemelheti.

 (3) A Kormány a 16. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átcsoportosítással és a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

14. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcímen belül az  1–10. és 
14.  jogcímcsoportok között, valamint a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcímen belül a  jogcímcsoportok 
között az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
átcsoportosíthat.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 14. Természetbeni ellátások céltartaléka  alcím előirányzatból 
a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a 10. Gyógyszertámogatás, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcímek 
jogcímcsoportjaira és a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímcsoportjára 
az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (3) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 
10. alcím, 2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímcsoportról a 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai 
jogcímcsoportra átcsoportosíthat.

 (4) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (5) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 14. Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 3. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (6) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím, 2. Egyéb gyógyászati 
segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcímcsoport és a 3. Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 
1.  cím, 8.  alcím, 4. Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

15. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  időarányoshoz 
viszonyított  évközi előirányzat-túllépést a  7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím, 
a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcím, továbbá a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi 
ellátások megtérítése jogcímcsoport esetében az  államháztartásért felelős miniszter a  kiadások alakulásának 
figyelembevételével engedélyezheti.
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8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

13. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím és a  11. Gyógyászati 

segédeszköz támogatás alcím között és
b) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoportról 

az alcím 1–10. és 14. jogcímcsoportjára
csoportosíthat át.

 (2) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 1–10. és 
14.  jogcímcsoportjai, 10. Gyógyszertámogatás  alcím 1. jogcímcsoportja, valamint 11. Gyógyászati segédeszköz 
támogatás alcím előirányzatait megemelheti.

 (3) A Kormány a 16. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átcsoportosítással és a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

14. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcímen belül az  1–10. és 
14.  jogcímcsoportok között, valamint a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcímen belül a  jogcímcsoportok 
között az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
átcsoportosíthat.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 14. Természetbeni ellátások céltartaléka  alcím előirányzatból 
a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a 10. Gyógyszertámogatás, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcímek 
jogcímcsoportjaira és a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímcsoportjára 
az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (3) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 
10. alcím, 2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímcsoportról a 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai 
jogcímcsoportra átcsoportosíthat.

 (4) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (5) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 14. Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 3. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (6) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím, 2. Egyéb gyógyászati 
segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcímcsoport és a 3. Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 
1.  cím, 8.  alcím, 4. Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

15. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  időarányoshoz 
viszonyított  évközi előirányzat-túllépést a  7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím, 
a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcím, továbbá a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi 
ellátások megtérítése jogcímcsoport esetében az  államháztartásért felelős miniszter a  kiadások alakulásának 
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16. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím tartalmazza 
az  Egészségbiztosítási Alapból (a  továbbiakban: E.  Alap) finanszírozott térítésmentesen, vagy részleges térítés 
ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben 
meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 10. Összevont szakellátás 
jogcímcsoportja 3000,0 millió  forintot tartalmaz az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható  éves teljesítményének finanszírozására. 
A  befogadásoktól eltérő, a  jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a  tényleges 
kiadások függvényében az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

 (4) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7.  alcím, 10. Összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzata 
tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható összeget.

 (5) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 11.  alcím, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és 
kölcsönzés támogatása jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a  2100,0 millió  forint finanszírozási előlegre 
fordítható összeget.

 (6) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 15.  alcím, 5. Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
jogcímcsoport előirányzata gyógyszertárak juttatására 4100,0 millió  forintot, gyógyszertárak szolgáltatási díjára 
4700,0 millió forintot tartalmaz.

17. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  adott előirányzat 
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási 
díj megállapítására együttesen 250,0 millió  forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 
170,0  millió  forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió  forint, gyógyszertámogatásra 21 000,0 millió  forint, 
gyógyászati segédeszköz támogatásra 2700,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

18. §  Az 1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  4.  mellékletben meghatározott esetekben 
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

19. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

 (2) Az  Országgyűlés magának tartja fenn a  jogot az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda  cím 
előirányzatainak egyoldalú csökkentésére.

 (3) A választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott 
költségvetési  évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosításra az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási 
Iroda cím terhére a Nemzeti Választási Iroda elnöke jogosult.

 (4) Az  Országgyűlés – 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 – magának tartja fenn a jogot
a) az  I. Országgyűlés  fejezet, a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, a  III. Alkotmánybíróság  fejezet, a  IV.  Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala  fejezet, az  V. Állami Számvevőszék  fejezet, a  VI. Bíróságok  fejezet, 
a  VIII.  Ügyészség  fejezet, a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal  fejezet, a  XXXIII. Magyar Tudományos 
Akadémia  fejezet, a  XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia  fejezet és a  XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 30.  cím, 1.  alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport előirányzatai

csökkentésére.
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16. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím tartalmazza 
az  Egészségbiztosítási Alapból (a  továbbiakban: E.  Alap) finanszírozott térítésmentesen, vagy részleges térítés 
ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben 
meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 10. Összevont szakellátás 
jogcímcsoportja 3000,0 millió  forintot tartalmaz az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható  éves teljesítményének finanszírozására. 
A  befogadásoktól eltérő, a  jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a  tényleges 
kiadások függvényében az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

 (4) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7.  alcím, 10. Összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzata 
tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható összeget.

 (5) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 11.  alcím, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és 
kölcsönzés támogatása jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a  2100,0 millió  forint finanszírozási előlegre 
fordítható összeget.

 (6) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 15.  alcím, 5. Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
jogcímcsoport előirányzata gyógyszertárak juttatására 4100,0 millió  forintot, gyógyszertárak szolgáltatási díjára 
4700,0 millió forintot tartalmaz.

17. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  adott előirányzat 
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási 
díj megállapítására együttesen 250,0 millió  forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 
170,0  millió  forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió  forint, gyógyszertámogatásra 21 000,0 millió  forint, 
gyógyászati segédeszköz támogatásra 2700,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

18. §  Az 1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  4.  mellékletben meghatározott esetekben 
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

19. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

 (2) Az  Országgyűlés magának tartja fenn a  jogot az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda  cím 
előirányzatainak egyoldalú csökkentésére.

 (3) A választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott 
költségvetési  évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosításra az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási 
Iroda cím terhére a Nemzeti Választási Iroda elnöke jogosult.

 (4) Az  Országgyűlés – 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 – magának tartja fenn a jogot
a) az  I. Országgyűlés  fejezet, a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, a  III. Alkotmánybíróság  fejezet, a  IV.  Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala  fejezet, az  V. Állami Számvevőszék  fejezet, a  VI. Bíróságok  fejezet, 
a  VIII.  Ügyészség  fejezet, a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal  fejezet, a  XXXIII. Magyar Tudományos 
Akadémia  fejezet, a  XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia  fejezet és a  XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 30.  cím, 1.  alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport előirányzatai

csökkentésére.
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 (5) A  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 35.  alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs 
rendszer jogcímcsoport előirányzatát az  energiapolitikáért felelős miniszter az  Ügkr. tv. által létrehozott 
légiközlekedési kibocsátási egységek 2023.  évi értékesítéséből az  e  törvényben megtervezetten felül 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2023. évi 
értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

 (6) A  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 35.  alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai jogcímcsoport előirányzatát az  energiapolitikáért felelős miniszter az  ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi LX.  törvény 
(a  továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 
100%-ával, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült 
bevétel 100%-ával, továbbá az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a  96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti bevétel 100%-ával növelheti meg.

 (7) Az  energiapolitikáért felelős miniszter az  Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az  Ügkr.  tv. 
hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására 
a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímeket hozhat létre.

 (8) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a  (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr.  tv. 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2023.  évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött 
mértékű – kiadási előirányzat terhére kell teljesíteni.

27. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport 
tartalmazza a  turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. 
Amennyiben e hozzájárulás 2023. évben várható pénzforgalmilag teljesülő bevétele – az 1–8. havi teljesítési adatok 
alapján – meghaladja a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai  fejezet, 2.  cím, 7. Turizmusfejlesztési 
hozzájárulás  alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a  2023.  évben várhatóan pénzforgalmilag 
teljesülő bevétel és az  eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a  Kormány határozatával 
engedélyezheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának növelését.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás 2023. december 20-ig pénzforgalmilag teljesült bevétel 
mértéke meghaladja a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 
1.  Célelőirányzatok  alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatán 
az  (1)  bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget, az  államháztartásért felelős miniszter 
legkésőbb 2023. december 23-ig megnövelheti a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 20.  cím, 1.  alcím, 
11.  Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatát a  pénzforgalmilag teljesült bevétel és 
az XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti 
költségvetési bevételi előirányzatának az  (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt 
mértéke különbségének megfelelő összeggel.

28. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter a  védelmi tevékenység, a  NATO felé vállalt haderőfejlesztési célkitűzések 
és az  előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet 
1–8. címe, alcímei között – ideértve címen, alcímen belül a kiemelt előirányzatokat is – átcsoportosíthat, amelyhez 
nincs szükség az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésére.

 (2) A  honvédelemért felelős miniszter az  LI. Honvédelmi Alap  fejezet kiadási előirányzatai terhére átcsoportosíthat 
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címe javára az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása 
mellett.

 (3) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet 1–8.  cím kötelezettségvállalásaira vonatkozó, az  Áht. 36.  § (1), (2),  
és (4)–(4c)  bekezdése szerinti előírásokat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet 1–8.  címen és az  LI. Honvédelmi 
Alap fejezetben szereplő kiadási előirányzatok együttes összegének figyelembevételével kell alkalmazni.

29. § (1) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó  fejezeti kezelésű előirányzatok  címhez, 
tartozó alcímek költségvetési kiadási előirányzatai – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák a sportról 
szóló 2004. évi I.  törvény (a  továbbiakban: Sport tv.) 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő 
támogatást.
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 (2) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím 
költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, 
a  távszerencsejáték játékadójából, valamint a  sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének 
megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2023. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen 
meghaladja a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 21.  cím, 2. A  Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak 
támogatása  alcím eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az  eredeti kiadási előirányzat és a  teljesült 
bevétel különbségének biztosítására a  Kormány határozatával a  Sport tv. 56.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezetben, vagy engedélyezheti 
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím 
előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

 (3) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005.  évi XCV.  törvény 25/B.  §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj 
(a  továbbiakban e  § alkalmazásában: díj) 67,14%-át a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 20.  cím, 33.  alcím, 
2. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni 
azzal, hogy ha a díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási kötelezettséget csak 
a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni.

 (4) A  XIV. Belügyminisztérium  fejezetet irányító szerv vezetője az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 3.  cím, 1. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 
intézményei  alcím, valamint a  20.  cím, 32.  alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
jogcímcsoport között – a  közfeladatok változására tekintettel – a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 63. §, 65/A. §, 65/C. §, 65/E. § és 65/F. § szerinti szolgáltatások 
biztosítása érdekében átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

30. § (1) Az  Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből 
finanszírozott programokra, az  5.  mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt 
kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható 
a 2014–2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. által támogatott programokra, a  6.  mellékletben meghatározott 
és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettség-vállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó központi 
költségvetési forrás együttes összegéig vállalható a 2020–2024-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési 
kötelezettség.

 (3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével az  (1)–(2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven 
túli fizetési kötelezettség.

31. § (1) Az  Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a  6.  mellékletben 
meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes 
összegének 50%-áig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A  program Európai Bizottság általi elfogadását követően az  abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és 
a kapcsolódó központi költségvetési forrás, együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A  Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében a  6.  mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret 
kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig 
vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (4) A  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az  általa irányított  fejezetbe sorolt (1) és (3)  bekezdésben nevesített 
előirányzatok terhére, fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre.

 (5) A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1) és (3)  bekezdés szerinti pénzügyi alapok  
(1)–(3)  bekezdésben meghatározott mértékein túl, az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

32. §  A  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az  általa irányított  fejezetbe sorolt uniós támogatások előirányzatai 
között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.
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 (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a  kis- és középvállalkozások, valamint a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására 

– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 
kezességet, azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez 
kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi 
XCVIII.  törvény 74.  § (1)  bekezdésében és 83/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében 
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében  – 
2013. július 1-je és 2023. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a  tőkepiacról szóló törvény 
alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből 
származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke 
nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) Az  állami viszontgarancia mértéke a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az  Európai Bizottság „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából”  című közleménye (a  továbbiakban: Közlemény) alapján az  Európai Bizottság határozatában 
jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

 (7) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 
2023. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

 (8) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az  ezen ügyletekhez kapcsolódó 
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

56. § (1) Az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) által vállalt 
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után 
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

 (4) Az  Alapítvány a  természetes személyek, a  gazdasági társaságok, a  közhasznú társaságok, a  szövetkezetek, 
a  magánvállalkozások legfeljebb 25  év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési 
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves 
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
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49. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi 
CXXVI.  törvény 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a  2023.  évi személyi 
jövedelemadó-rendelkezéseknél a  Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a  2024.  évi költségvetési törvényben 
kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

50. § (1) Az  I. Országgyűlés  fejezet, 8. Pártok támogatása  címben meghatározott pártok a  pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

 (2) Az  I. Országgyűlés  fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása  cím terhére a  pártok működését segítő tudományos, 
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VI. FEJEZET 
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS, 
ÁLLAMI TÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA
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68. § (1) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli 
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

 (2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2023. január 1-jétől 
554 400 forint.

 (3) A  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 250 000  forint azzal, hogy a  2020. december 31-ét megelőzően 
elnyert pályázatok esetében 124 500 forint a havi összeg.

 (4) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a  szakorvos jelöltek 
képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

 (5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési és szakképzési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – 
felsőoktatási intézményt az  általa ellátott köznevelési és szakképzési feladatok tekintetében a  44.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

69. § (1) A  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény 169.  § (2)  bekezdése szerinti bírói 
illetményalap a 2023. évben 566 660 forint.

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2023. évben 566 660 forint.

 (3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2023. évben 
6000 forint.

 (4) Az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017.  évi LXXVIII.  törvény 36.  § (8)  bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 
a 2023. évben 6000 forint.

70. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 23.  § (7)  bekezdése szerinti 
deviza-illetményalap összege 2023.  évben 460 000  forint, a  25.  § (4)  bekezdése szerinti lakhatási és vegyes 
költségtérítés-alap 350 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint.

71. § (1) A Gyvt.
a) 20/A.  § (1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a  2023.  évben gyermekenként 

6000 forint,
b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 

6500 forint,
c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 8400 forint,
d) 66/L.  §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként  – 

a 2023. évben 15 000 forint/hó.
 (2) A Szoctv.

a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2023. évben 
a 2023. évre megállapított kötelező legkisebb munkabér összege,

b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj 
összege a 2023. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2023. évben 45 665 forint.
 (3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási 

összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, 
ha a gyermek a 2023. évben született.

 (4) A 2023. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.
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VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

79. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény 

bejelentésének, megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás 
ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait,
c) a 10. § (10) bekezdésében meghatározott befizetés részletszabályait,
d) a  44.  § (4)  bekezdése és a  8.  melléklet 1.2. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógus 

szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím szerinti támogatás 
folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

e) a  45.  § (7)  bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 
megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének 
részletes szabályait,

f ) a  47.  §-ban és a  11.  mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. cím, 7. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése alcím 
kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b) a 65. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 65. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg.

 (4) Felhatalmazást kapnak a  nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a  10.  melléklet szerint nyújtott 
nemzetiségi célú támogatások e  törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, 
felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

80. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba, és 
2032. december 31-én hatályát veszti.

 (2) Az 1–38. §, a 40–79. §, az 1. melléklet és a 4–11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

80. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba, és 
2032. december 31-én hatályát veszti.

 (2) Az 1–38. §, a 40–79. §, az 1. melléklet és a 4–11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések
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a) a  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény 
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 (2) Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. cím, 7. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése alcím 
kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b) a 65. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 65. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg.

 (4) Felhatalmazást kapnak a  nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a  10.  melléklet szerint nyújtott 
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16. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím tartalmazza 
az  Egészségbiztosítási Alapból (a  továbbiakban: E.  Alap) finanszírozott térítésmentesen, vagy részleges térítés 
ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben 
meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 10. Összevont szakellátás 
jogcímcsoportja 3000,0 millió  forintot tartalmaz az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható  éves teljesítményének finanszírozására. 
A  befogadásoktól eltérő, a  jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a  tényleges 
kiadások függvényében az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

 (4) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7.  alcím, 10. Összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzata 
tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható összeget.

 (5) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 11.  alcím, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és 
kölcsönzés támogatása jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a  2100,0 millió  forint finanszírozási előlegre 
fordítható összeget.

 (6) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 15.  alcím, 5. Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
jogcímcsoport előirányzata gyógyszertárak juttatására 4100,0 millió  forintot, gyógyszertárak szolgáltatási díjára 
4700,0 millió forintot tartalmaz.

17. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  adott előirányzat 
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási 
díj megállapítására együttesen 250,0 millió  forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 
170,0  millió  forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió  forint, gyógyszertámogatásra 21 000,0 millió  forint, 
gyógyászati segédeszköz támogatásra 2700,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

18. §  Az 1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  4.  mellékletben meghatározott esetekben 
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

19. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

 (2) Az  Országgyűlés magának tartja fenn a  jogot az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda  cím 
előirányzatainak egyoldalú csökkentésére.

 (3) A választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott 
költségvetési  évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosításra az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási 
Iroda cím terhére a Nemzeti Választási Iroda elnöke jogosult.

 (4) Az  Országgyűlés – 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 – magának tartja fenn a jogot
a) az  I. Országgyűlés  fejezet, a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, a  III. Alkotmánybíróság  fejezet, a  IV.  Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala  fejezet, az  V. Állami Számvevőszék  fejezet, a  VI. Bíróságok  fejezet, 
a  VIII.  Ügyészség  fejezet, a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal  fejezet, a  XXXIII. Magyar Tudományos 
Akadémia  fejezet, a  XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia  fejezet és a  XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 30.  cím, 1.  alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport előirányzatai

csökkentésére.
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 (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a  kis- és középvállalkozások, valamint a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására 

– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 
kezességet, azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez 
kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi 
XCVIII.  törvény 74.  § (1)  bekezdésében és 83/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében 
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében  – 
2013. július 1-je és 2023. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a  tőkepiacról szóló törvény 
alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből 
származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke 
nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) Az  állami viszontgarancia mértéke a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az  Európai Bizottság „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából”  című közleménye (a  továbbiakban: Közlemény) alapján az  Európai Bizottság határozatában 
jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

 (7) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 
2023. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

 (8) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az  ezen ügyletekhez kapcsolódó 
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

56. § (1) Az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) által vállalt 
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után 
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

 (4) Az  Alapítvány a  természetes személyek, a  gazdasági társaságok, a  közhasznú társaságok, a  szövetkezetek, 
a  magánvállalkozások legfeljebb 25  év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési 
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves 
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
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68. § (1) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli 
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

 (2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2023. január 1-jétől 
554 400 forint.

 (3) A  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 250 000  forint azzal, hogy a  2020. december 31-ét megelőzően 
elnyert pályázatok esetében 124 500 forint a havi összeg.

 (4) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
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a) 20/A.  § (1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a  2023.  évben gyermekenként 

6000 forint,
b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 

6500 forint,
c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 8400 forint,
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b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj 
összege a 2023. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2023. évben 45 665 forint.
 (3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási 

összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, 
ha a gyermek a 2023. évben született.

 (4) A 2023. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.
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VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

79. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény 

bejelentésének, megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás 
ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait,
c) a 10. § (10) bekezdésében meghatározott befizetés részletszabályait,
d) a  44.  § (4)  bekezdése és a  8.  melléklet 1.2. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógus 

szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím szerinti támogatás 
folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

e) a  45.  § (7)  bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 
megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének 
részletes szabályait,

f ) a  47.  §-ban és a  11.  mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. cím, 7. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése alcím 
kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b) a 65. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 65. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg.

 (4) Felhatalmazást kapnak a  nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a  10.  melléklet szerint nyújtott 
nemzetiségi célú támogatások e  törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, 
felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

80. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba, és 
2032. december 31-én hatályát veszti.

 (2) Az 1–38. §, a 40–79. §, az 1. melléklet és a 4–11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

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

12 954,8 28,4Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

10 160,0Személyi juttatások1
16 264,9Egyéb 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

38 797,4Egyéb működési kiadások9
52,6 10,02 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
767,2Személyi juttatások1
267,6Egyéb működési kiadások9

150,0 2 602,0Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

17 398,3Személyi juttatások1
4 854,6Egyéb működési kiadások9

5 215,6 314,7Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

65 869,7Személyi juttatások1
29 276,5Egyéb működési kiadások9

800,0 215,7Oktatási Hivatal 6
Működési költségvetés1

7 382,3Személyi juttatások1
2 970,8Egyéb 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
2 139,1 197,21 Országos Kórházi Főigazgatóság 

Működési költségvetés1
24 685,5Személyi juttatások1

6 261,9Egyéb 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

49 909,3Személyi juttatások1
16 189,1Egyéb működési kiadások9

2 421,4 862,2Nemzeti Népegészségügyi Központ 11
Működési költségvetés1

6 394,6Személyi juttatások1

1. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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17 068,8Egyéb működési kiadások9
3 183,2 3 681,5BM 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
141 990,8Egyéb 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 

2 003,71 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
2 812,22 Tanoda program 
2 641,85 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
1 427,38 Biztos Kezdet Gyerekházak 

679,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 
3 178,810 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

16 815,211 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 

kiadások 

31 Köznevelési feladatok támogatása 
363 829,81 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

16 789,62 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 
6 312,7 5,03 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 

990,04 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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17 068,8Egyéb működési kiadások9
3 183,2 3 681,5BM 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
141 990,8Egyéb 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 

2 003,71 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
2 812,22 Tanoda program 
2 641,85 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
1 427,38 Biztos Kezdet Gyerekházak 

679,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 
3 178,810 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

16 815,211 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 

kiadások 

31 Köznevelési feladatok támogatása 
363 829,81 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

16 789,62 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 
6 312,7 5,03 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 

990,04 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 

227 024,41 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
4 505,82 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 

8 636,0 793,64 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 
7 928,2 10 019,61 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

5 510,27 623,5 1 836,32 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 

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 3 571 338,0 1 281 141,9 -2 290 196,1

Hazai felhalmozási költségvetés 55 821,5 15,0 -55 806,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 24 121,0 200,0 -23 921,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 3 651 280,5 1 281 356,9 -2 369 923,6
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
718 000,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 528 500,02 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

78 800,03 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
2 700,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
541 247,56 Járulék címen átvett pénzeszköz 
832 858,310 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi 

feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
11 075,17 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 

7 555,79 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
230,010 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

78 000,012 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
154 408,21 Csecsemőgondozási díj 
221 128,62 Táppénz 

450,03 Egyszeri segély 

10 364,94 Kártérítési és baleseti járadék 
318 434,95 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
338 594,76 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 

704 242,37 Célelőirányzatok 
45 560,58 Mentés 

24 266,19 Laboratóriumi ellátás 
926 775,310 Összevont szakellátás 

7 281,112 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 
129 659,814 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

4 200,08 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 

5 218,412 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

22 084,81 Sürgősségi ellátás 
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
718 000,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 528 500,02 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

78 800,03 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
2 700,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
541 247,56 Járulék címen átvett pénzeszköz 
832 858,310 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi 

feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
11 075,17 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 

7 555,79 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
230,010 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

78 000,012 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
154 408,21 Csecsemőgondozási díj 
221 128,62 Táppénz 

450,03 Egyszeri segély 

10 364,94 Kártérítési és baleseti járadék 
318 434,95 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
338 594,76 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 

704 242,37 Célelőirányzatok 
45 560,58 Mentés 

24 266,19 Laboratóriumi ellátás 
926 775,310 Összevont szakellátás 

7 281,112 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 
129 659,814 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

4 200,08 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 

5 218,412 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

22 084,81 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 
4 373,11 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 
3 561,12 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 3 917 614,2 3 917 840,2 226,0

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 3 917 840,2 3 917 840,2 0,0

Hazai működési költségvetés 27 017 355,0 27 017 355,0 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 3 000 539,7 1 999 269,0 -1 001 270,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 407 934,2 2 057 059,2 -1 350 875,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 33 425 828,9 31 073 683,2 -2 352 145,7
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4. melléklet a 2022. évi ... törvényhez

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 (22. cím, 3. alcím)
29 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások (22. 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)

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. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA  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
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A B C D
59
60 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
61
62 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások (3. cím)
63 Bérgarancia kifizetések (4. cím)
64 EU-s elő- és társfinanszírozás (7. cím)
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 (21. cím, 16. alcím)
109
110 Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
111 Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
112
113 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

(20. cím, 14. alcím)
114
115 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése (22. cím, 1. alcím)
116 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (22. cím, 2. alcím)
117 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak (22. cím, 5. alcím)
118
119 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 8. 

jogcím)

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

VI. BÍRÓSÁGOK  fejezetben

VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben
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 58. Vác, Hétkápolna, honvédemlékmű
Vác, Derecske dűlő 2., a Szent László út – Gödöllői út 
kereszteződése

 59. Veszprém, Vár utca Veszprém, Vár u.

 60. Visegrád, vár Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

 61. Vizsoly, református templom Vizsoly, Szent János u. 80.
”

A Kormány 265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a és 
2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács)
a) a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  Kormány által az  Alaptörvény 53.  cikke alapján kihirdetett 
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet),
b) a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Kormány által az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 
228. §-a alapján elrendelt egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet)
kezelése során ellátja az  5.  § szerinti és a  7.  § (6)  bekezdése szerinti ügyrendben a  számára megállapított 
humanitárius jellegű feladatokat.
2. § (1) A Tanács működése ülésszakokra tagozódik.
(2) Az ülésszak
a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy
b) az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor
kezdődik.
(3) Az  ülésszak lezárását a  Tanács határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb a  veszélyhelyzet vagy 
az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”

2. § (1) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 5. § (3) bekezdés b) vagy d) pontjában megállapított döntést követően a Tanács jogosult a felfüggesztésről 
– a folyamatban lévő ülésszak időtartama alatt – ismételten dönteni.”

 (2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felfüggesztés
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a veszélyhelyzet megszűnéséig,
b) a  Tanács döntése alapján – a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – a  veszélyhelyzet megszűnését 
megelőző időpontig,
c) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig,
d) a  Tanács döntése alapján – a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – az  egészségügyi válsághelyzet 
megszűnését megelőző időpontig
tart.”

3. §  Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a  Tanács folyamatban lévő ülésszaka lezárását a  Tanács 
határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”
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4. §  Az R.
a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe az „a szociálpolitikáért” 

szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „veszélyhelyzetben, egészségügyi válsághelyzetben vagy humanitárius 

katasztrófa esetében” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben” szöveg,
c) 7/A.  § (1)  bekezdésében az „A veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius katasztrófa” 

szövegrész helyébe az „A veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007.  évi LX.  törvény 14.  § (5)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 
18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Visszanyert F-ÜHG a 2. melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével tölthető be az alkalmazásba.”

 (2) A 14/2015. Korm. rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A visszanyert F-ÜHG vásárlására, értékesítésére a 9. § rendelkezései az irányadók.
(5) A  visszanyert F-ÜHG birtokba vételétől számított két éven belül a  4.  melléklet 2. és 3.  pontjában 
meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell a  visszanyert 
F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról.
(6) A  visszanyert és hulladékká vált F-ÜHG ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése, szállítása és kezelése során 
veszélyes hulladéknak minősül.”

2. §  A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a) B:2 mező 2.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
b) B:3 mező 3.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
c) B:4 mező 4.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
d) B:6 mező 6.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
e) B:7 mező 7.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
f ) B:8 mező 8.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
g) B:9 mező a) pontjában az „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „értékesítése, regenerálásra, 

ártalmatlanításra” szöveg,
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 58. Vác, Hétkápolna, honvédemlékmű
Vác, Derecske dűlő 2., a Szent László út – Gödöllői út 
kereszteződése

 59. Veszprém, Vár utca Veszprém, Vár u.

 60. Visegrád, vár Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

 61. Vizsoly, református templom Vizsoly, Szent János u. 80.
”

A Kormány 265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a és 
2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács)
a) a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  Kormány által az  Alaptörvény 53.  cikke alapján kihirdetett 
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet),
b) a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Kormány által az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 
228. §-a alapján elrendelt egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet)
kezelése során ellátja az  5.  § szerinti és a  7.  § (6)  bekezdése szerinti ügyrendben a  számára megállapított 
humanitárius jellegű feladatokat.
2. § (1) A Tanács működése ülésszakokra tagozódik.
(2) Az ülésszak
a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy
b) az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor
kezdődik.
(3) Az  ülésszak lezárását a  Tanács határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb a  veszélyhelyzet vagy 
az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”

2. § (1) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 5. § (3) bekezdés b) vagy d) pontjában megállapított döntést követően a Tanács jogosult a felfüggesztésről 
– a folyamatban lévő ülésszak időtartama alatt – ismételten dönteni.”

 (2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felfüggesztés
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a veszélyhelyzet megszűnéséig,
b) a  Tanács döntése alapján – a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – a  veszélyhelyzet megszűnését 
megelőző időpontig,
c) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig,
d) a  Tanács döntése alapján – a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – az  egészségügyi válsághelyzet 
megszűnését megelőző időpontig
tart.”

3. §  Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a  Tanács folyamatban lévő ülésszaka lezárását a  Tanács 
határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”
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4. §  Az R.
a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe az „a szociálpolitikáért” 

szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „veszélyhelyzetben, egészségügyi válsághelyzetben vagy humanitárius 

katasztrófa esetében” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben” szöveg,
c) 7/A.  § (1)  bekezdésében az „A veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius katasztrófa” 

szövegrész helyébe az „A veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007.  évi LX.  törvény 14.  § (5)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 
18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Visszanyert F-ÜHG a 2. melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével tölthető be az alkalmazásba.”

 (2) A 14/2015. Korm. rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A visszanyert F-ÜHG vásárlására, értékesítésére a 9. § rendelkezései az irányadók.
(5) A  visszanyert F-ÜHG birtokba vételétől számított két éven belül a  4.  melléklet 2. és 3.  pontjában 
meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell a  visszanyert 
F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról.
(6) A  visszanyert és hulladékká vált F-ÜHG ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése, szállítása és kezelése során 
veszélyes hulladéknak minősül.”

2. §  A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a) B:2 mező 2.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
b) B:3 mező 3.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
c) B:4 mező 4.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
d) B:6 mező 6.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
e) B:7 mező 7.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
f ) B:8 mező 8.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
g) B:9 mező a) pontjában az „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „értékesítése, regenerálásra, 

ártalmatlanításra” szöveg,
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4. §  Az R.
a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe az „a szociálpolitikáért” 

szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „veszélyhelyzetben, egészségügyi válsághelyzetben vagy humanitárius 

katasztrófa esetében” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben” szöveg,
c) 7/A.  § (1)  bekezdésében az „A veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius katasztrófa” 

szövegrész helyébe az „A veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007.  évi LX.  törvény 14.  § (5)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 
18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Visszanyert F-ÜHG a 2. melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével tölthető be az alkalmazásba.”

 (2) A 14/2015. Korm. rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A visszanyert F-ÜHG vásárlására, értékesítésére a 9. § rendelkezései az irányadók.
(5) A  visszanyert F-ÜHG birtokba vételétől számított két éven belül a  4.  melléklet 2. és 3.  pontjában 
meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell a  visszanyert 
F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról.
(6) A  visszanyert és hulladékká vált F-ÜHG ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése, szállítása és kezelése során 
veszélyes hulladéknak minősül.”

2. §  A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a) B:2 mező 2.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
b) B:3 mező 3.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
c) B:4 mező 4.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
d) B:6 mező 6.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
e) B:7 mező 7.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
f ) B:8 mező 8.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
g) B:9 mező a) pontjában az „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „értékesítése, regenerálásra, 

ártalmatlanításra” szöveg,
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A Kormány 1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Állam nevében eljárva – a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 

intézményeinek átvételéről és az  átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
XXXVIII.  törvény 13.  § (3a)  bekezdés a)  pontja alapján – az  Országos Kórházi Főigazgatóság a  Siklósi Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) magántulajdonban álló, 74,444%-os mértékű 
üzletrészének (a  továbbiakban: Részesedés) tulajdonjogát a  Magyar Állam részére adásvételi szerződés útján, 
1 820 000 000 forint vételár ellenében megszerezze, az ehhez szükséges adásvételi szerződést megkösse, és felhívja 
a belügyminisztert, hogy a fentiek szerint – az Országos Kórházi Főigazgatóság útján – az állami tulajdonba vételhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. augusztus 31.

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Részesedés megszerzéséhez szükséges 1.  pont szerinti vételár, valamint 
a  Részesedés megszerzéséhez kapcsolódó 23 000 000 forint összegű költségek költségvetési fedezetét 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet javára biztosítsa;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  belügyminiszter kezdeményezése alapján a  Részesedés Magyar Állam javára 
történő megszerzését követően a  Társaság működésének finanszírozásához szükséges egyszeri támogatás 
költségvetési fedezetét legfeljebb 50 000 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 
javára biztosítsa.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a Társaság tekintetében a Magyar Állam javára történő tulajdonátszállást követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1395/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
a BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosító számú, „Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely létesítése” című 
projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 

Kormányrendelet) 95.  § (5)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel 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 1. melléklet 1.4.2. pontjára,
a) egyetért a  BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosító számú, „Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely létesítése” 

című projekt (a továbbiakban: projekt) költségvetési támogatásának növelésével legfeljebb 1 974 294 762 forint 
összegben, és úgy határoz, hogy a projekt keretemelése során a Kormányrendelet 95. § (3) bekezdését nem 
kell alkalmazni,

b) felhívja az belügyminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének módosításáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
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A belügyminiszter 24/2022. (VII. 29.) BM rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint az  emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés 
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés a), g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § 
(10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontja szerinti 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

1. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
„Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás” című alcímének címében az „Engedélyezés előtti” szövegrész helyébe 
az „Engedélyezés, illetve kereskedelmi forgalomba hozatal előtti” szöveg lép.

2. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló  
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 3. melléklete.

3. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

3. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 42.  § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]
„c) a gyógyszert kiszállító nagykereskedő vagy a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletet a Gyftv. 
68. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján gyógyszerrel ellátó közforgalmú gyógyszertár megnevezését.”

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

4. §  A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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A Kormány 1394/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1018/2022. (I. 26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Állam nevében eljárva – a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 

intézményeinek átvételéről és az  átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
XXXVIII.  törvény 13.  § (3a)  bekezdés a)  pontja alapján – az  Országos Kórházi Főigazgatóság a  Siklósi Kórház 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) magántulajdonban álló, 74,444%-os mértékű 
üzletrészének (a  továbbiakban: Részesedés) tulajdonjogát a  Magyar Állam részére adásvételi szerződés útján, 
1 820 000 000 forint vételár ellenében megszerezze, az ehhez szükséges adásvételi szerződést megkösse, és felhívja 
a belügyminisztert, hogy a fentiek szerint – az Országos Kórházi Főigazgatóság útján – az állami tulajdonba vételhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2022. augusztus 31.

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Részesedés megszerzéséhez szükséges 1.  pont szerinti vételár, valamint 
a  Részesedés megszerzéséhez kapcsolódó 23 000 000 forint összegű költségek költségvetési fedezetét 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet javára biztosítsa;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  belügyminiszter kezdeményezése alapján a  Részesedés Magyar Állam javára 
történő megszerzését követően a  Társaság működésének finanszírozásához szükséges egyszeri támogatás 
költségvetési fedezetét legfeljebb 50 000 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 
javára biztosítsa.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a Társaság tekintetében a Magyar Állam javára történő tulajdonátszállást követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1395/2022. (VIII. 11.) Korm. határozata
a BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosító számú, „Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely létesítése” című 
projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 

Kormányrendelet) 95.  § (5)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel 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 1. melléklet 1.4.2. pontjára,
a) egyetért a  BBA-2.6.1/6-2018-00001 azonosító számú, „Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely létesítése” 

című projekt (a továbbiakban: projekt) költségvetési támogatásának növelésével legfeljebb 1 974 294 762 forint 
összegben, és úgy határoz, hogy a projekt keretemelése során a Kormányrendelet 95. § (3) bekezdését nem 
kell alkalmazni,

b) felhívja az belügyminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének módosításáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal
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III. RÉSZ 
Miniszterelnöki, emberi erőforrás  

és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások
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A belügyminiszter 24/2022. (VII. 29.) BM rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint az  emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés 
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés a), g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § 
(10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontja szerinti 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

1. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
„Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás” című alcímének címében az „Engedélyezés előtti” szövegrész helyébe 
az „Engedélyezés, illetve kereskedelmi forgalomba hozatal előtti” szöveg lép.

2. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló  
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 3. melléklete.

3. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

3. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 42.  § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]
„c) a gyógyszert kiszállító nagykereskedő vagy a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletet a Gyftv. 
68. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján gyógyszerrel ellátó közforgalmú gyógyszertár megnevezését.”

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

4. §  A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában)
„a) szaktevékenység:
aa) a  közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében a  gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenőrzése, 
tárolása, valamint a  gyógyszerek, anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális 
gyógyászati célra szánt tápszerek és élelmiszerek (az anyatej-helyettesítő tápszer, anyatej-kiegészítő tápszer, 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer és élelmiszer a továbbiakban együtt: tápszer), gyógyászati segédeszközök 
és a  gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű szakmai 
tájékoztatással történő kiadása, továbbá a  gyógyszerészi gondozás és a  betegségek megelőzését szolgáló, 
a  betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a  helyes és eredményes 
gyógyszeres terápia elősegítése, követése,
ab) a Gyftv. 55. § (1) bekezdésében foglalt feladat;”

5. §  Az R1.
a) 17.  § (2)  bekezdésében a  „kézigyógyszertárat” szövegrész helyébe a  „kézigyógyszertárat, gyógyszertáron 

kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletet” szöveg,
b) 18.  § (11)  bekezdés g)  pontjában a  „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár” szövegrész helyébe 

a „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdésében a  „gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz” szövegrész helyébe a  „gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz vagy tápszer” szöveg,
d) 34.  § (2)  bekezdésében a  „gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről” szövegrész helyébe 

a „gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről és tápszerekről” szöveg,
e) 34.  § (3)  bekezdésében a  „gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket” szövegrész helyébe 

a „gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, valamint tápszereket” szöveg
lép.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat I.3.7. sorában 
a „Gyógyszertár” szövegrész helyébe a „Fiókgyógyszertár” szöveg lép.

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, 
az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

7. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az  ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a  gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.)  
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz csak olyan egészségügyi vagy 
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
felhasználásának szakmai feltétele, továbbá a  felhasználás ellenőrzése biztosított. Térítésmentes gyógyszer-, 
gyógyászatisegédeszköz-adomány fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató részére az  intézeti 
gyógyszertár útján adható.”

8. §  Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a  gyógyszer forgalmazására jogosult, illetve ezek 
meghatalmazott képviselője vagy az ezek megbízása alapján eljáró más gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni 
az  általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányításának saját 
szervezetén belüli megszervezéséről, e célból egy tudományos szervezeti egység létrehozásával.”

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 128. szám 5485

(E rendelet alkalmazásában)
„a) szaktevékenység:
aa) a  közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében a  gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenőrzése, 
tárolása, valamint a  gyógyszerek, anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális 
gyógyászati célra szánt tápszerek és élelmiszerek (az anyatej-helyettesítő tápszer, anyatej-kiegészítő tápszer, 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer és élelmiszer a továbbiakban együtt: tápszer), gyógyászati segédeszközök 
és a  gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű szakmai 
tájékoztatással történő kiadása, továbbá a  gyógyszerészi gondozás és a  betegségek megelőzését szolgáló, 
a  betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a  helyes és eredményes 
gyógyszeres terápia elősegítése, követése,
ab) a Gyftv. 55. § (1) bekezdésében foglalt feladat;”

5. §  Az R1.
a) 17.  § (2)  bekezdésében a  „kézigyógyszertárat” szövegrész helyébe a  „kézigyógyszertárat, gyógyszertáron 

kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletet” szöveg,
b) 18.  § (11)  bekezdés g)  pontjában a  „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár” szövegrész helyébe 

a „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdésében a  „gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz” szövegrész helyébe a  „gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz vagy tápszer” szöveg,
d) 34.  § (2)  bekezdésében a  „gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről” szövegrész helyébe 

a „gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről és tápszerekről” szöveg,
e) 34.  § (3)  bekezdésében a  „gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket” szövegrész helyébe 

a „gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, valamint tápszereket” szöveg
lép.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat I.3.7. sorában 
a „Gyógyszertár” szövegrész helyébe a „Fiókgyógyszertár” szöveg lép.

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, 
az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

7. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az  ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a  gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.)  
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz csak olyan egészségügyi vagy 
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
felhasználásának szakmai feltétele, továbbá a  felhasználás ellenőrzése biztosított. Térítésmentes gyógyszer-, 
gyógyászatisegédeszköz-adomány fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató részére az  intézeti 
gyógyszertár útján adható.”

8. §  Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a  gyógyszer forgalmazására jogosult, illetve ezek 
meghatalmazott képviselője vagy az ezek megbízása alapján eljáró más gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni 
az  általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányításának saját 
szervezetén belüli megszervezéséről, e célból egy tudományos szervezeti egység létrehozásával.”

1906 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 13. szám 



5484 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 128. szám 

A belügyminiszter 24/2022. (VII. 29.) BM rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint az  emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés 
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés a), g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § 
(10)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontja szerinti 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása

1. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
„Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás” című alcímének címében az „Engedélyezés előtti” szövegrész helyébe 
az „Engedélyezés, illetve kereskedelmi forgalomba hozatal előtti” szöveg lép.

2. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló  
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet 3. melléklete.

3. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló  
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

3. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 42.  § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:]
„c) a gyógyszert kiszállító nagykereskedő vagy a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletet a Gyftv. 
68. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján gyógyszerrel ellátó közforgalmú gyógyszertár megnevezését.”

4. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

4. §  A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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(E rendelet alkalmazásában)
„a) szaktevékenység:
aa) a  közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében a  gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenőrzése, 
tárolása, valamint a  gyógyszerek, anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális 
gyógyászati célra szánt tápszerek és élelmiszerek (az anyatej-helyettesítő tápszer, anyatej-kiegészítő tápszer, 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer és élelmiszer a továbbiakban együtt: tápszer), gyógyászati segédeszközök 
és a  gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű szakmai 
tájékoztatással történő kiadása, továbbá a  gyógyszerészi gondozás és a  betegségek megelőzését szolgáló, 
a  betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a  helyes és eredményes 
gyógyszeres terápia elősegítése, követése,
ab) a Gyftv. 55. § (1) bekezdésében foglalt feladat;”

5. §  Az R1.
a) 17.  § (2)  bekezdésében a  „kézigyógyszertárat” szövegrész helyébe a  „kézigyógyszertárat, gyógyszertáron 

kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletet” szöveg,
b) 18.  § (11)  bekezdés g)  pontjában a  „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár” szövegrész helyébe 

a „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdésében a  „gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz” szövegrész helyébe a  „gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz vagy tápszer” szöveg,
d) 34.  § (2)  bekezdésében a  „gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről” szövegrész helyébe 

a „gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről és tápszerekről” szöveg,
e) 34.  § (3)  bekezdésében a  „gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket” szövegrész helyébe 

a „gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, valamint tápszereket” szöveg
lép.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat I.3.7. sorában 
a „Gyógyszertár” szövegrész helyébe a „Fiókgyógyszertár” szöveg lép.

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, 
az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

7. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az  ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a  gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.)  
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz csak olyan egészségügyi vagy 
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
felhasználásának szakmai feltétele, továbbá a  felhasználás ellenőrzése biztosított. Térítésmentes gyógyszer-, 
gyógyászatisegédeszköz-adomány fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató részére az  intézeti 
gyógyszertár útján adható.”

8. §  Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a  gyógyszer forgalmazására jogosult, illetve ezek 
meghatalmazott képviselője vagy az ezek megbízása alapján eljáró más gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni 
az  általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányításának saját 
szervezetén belüli megszervezéséről, e célból egy tudományos szervezeti egység létrehozásával.”
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7. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2022. július 31-én lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 11/2022. (VII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi alkalmazottak árvái kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 36.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában központi pénzügyi szervezet a  Magyar Honvédség központi pénzügyi és számviteli, 
ingatlanfenntartási- és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete.

2. § (1) A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 99/E. §-a szerinti árvák kiegészítő támogatása 
(a továbbiakban: árvák kiegészítő támogatása) megállapításával kapcsolatos feladatokat a  központi pénzügyi 
szervezet hajtja végre.

 (2) Az árvák kiegészítő támogatását a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

3. § (1) Az árvák kiegészítő támogatására való jogosultság megállapítása érdekében a honvédelmi szervezet az e rendelet 
hatálybalépését követő harminc napon belül tájékoztatja a  központi pénzügyi szervezetet a  2020. július 1-je és 
a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépése 
közötti időszakra vonatkozóan a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt elhunyt honvédelmi 
alkalmazottról, valamint annak árváiról.

 (2) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatása során megküldi a központi pénzügyi szervezetnek
a) a honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai 

igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 15. melléklet a), d) és e) pontja szerinti adatokat és
b) az elhunyt honvédelmi alkalmazott munkahelyi kötelmekkel összefüggő balesetéről vagy munkahelyi 

eredetű foglalkozási megbetegedéséről szóló hatósági határozat másolatát, ha az elhalálozás üzemi baleset 
vagy foglalkozási megbetegedés következménye volt.

4. §  A központi pénzügyi szervezet az árvák kiegészítő támogatásának megállapításakor figyelembe veszi
a) az időközi nyugdíjemelések mértékét, ideértve a  nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi 

kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti emelést is,
b) az arra jogosult árva esetén a tizenharmadik havi ellátás összegét és
c) az arra jogosult árva esetén a  2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri 

juttatásról szóló 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti egyszeri juttatás összegét.

5. §  A központi pénzügyi szervezet az árvák kiegészítő támogatása megállapítására vonatkozó döntést közli
a) a jogosulttal, kiskorú személy esetén a törvényes képviselővel, gondnokság alatt álló személy esetén a kijelölt 

gondnokkal és
b) a folyósítás érdekében a nyugdíjfolyósító szervvel.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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(E rendelet alkalmazásában)
„a) szaktevékenység:
aa) a  közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében a  gyógyszer készítése, vizsgálata, készletezése, ellenőrzése, 
tárolása, valamint a  gyógyszerek, anyatej-helyettesítő tápszerek, anyatej-kiegészítő tápszerek, speciális 
gyógyászati célra szánt tápszerek és élelmiszerek (az anyatej-helyettesítő tápszer, anyatej-kiegészítő tápszer, 
speciális gyógyászati célra szánt tápszer és élelmiszer a továbbiakban együtt: tápszer), gyógyászati segédeszközök 
és a  gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű szakmai 
tájékoztatással történő kiadása, továbbá a  gyógyszerészi gondozás és a  betegségek megelőzését szolgáló, 
a  betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a  helyes és eredményes 
gyógyszeres terápia elősegítése, követése,
ab) a Gyftv. 55. § (1) bekezdésében foglalt feladat;”

5. §  Az R1.
a) 17.  § (2)  bekezdésében a  „kézigyógyszertárat” szövegrész helyébe a  „kézigyógyszertárat, gyógyszertáron 

kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletet” szöveg,
b) 18.  § (11)  bekezdés g)  pontjában a  „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár” szövegrész helyébe 

a „fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet” szöveg,
c) 34.  § (1)  bekezdésében a  „gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz” szövegrész helyébe a  „gyógyszer, 

gyógyászati segédeszköz vagy tápszer” szöveg,
d) 34.  § (2)  bekezdésében a  „gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről” szövegrész helyébe 

a „gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről és tápszerekről” szöveg,
e) 34.  § (3)  bekezdésében a  „gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket” szövegrész helyébe 

a „gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, valamint tápszereket” szöveg
lép.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

6. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat I.3.7. sorában 
a „Gyógyszertár” szövegrész helyébe a „Fiókgyógyszertár” szöveg lép.

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, 
az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

7. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az  ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a  gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.)  
EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Karitatív célra térítésmentesen gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz csak olyan egészségügyi vagy 
szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adományozható, ahol a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 
felhasználásának szakmai feltétele, továbbá a  felhasználás ellenőrzése biztosított. Térítésmentes gyógyszer-, 
gyógyászatisegédeszköz-adomány fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató részére az  intézeti 
gyógyszertár útján adható.”

8. §  Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a  gyógyszer forgalmazására jogosult, illetve ezek 
meghatalmazott képviselője vagy az ezek megbízása alapján eljáró más gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni 
az  általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációs tevékenység irányításának saját 
szervezetén belüli megszervezéséről, e célból egy tudományos szervezeti egység létrehozásával.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelete
a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (5a)  bekezdés a)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a  továbbiakban: díj) kell 
fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

2. § (1) A  díjat Budapest Főváros Kormányhivatala (a  továbbiakban: hatóság) 10023002-00301253-00000000 számú, 
Népegészségügyi feladatok ellátása előirányzat-felhasználási keretszámla megnevezésű számlájára történő 
befizetéssel kell megfizetni.

 (2) Az  1.  § alapján befolyt díjnak a  védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a  hatóság 
negyedévente összesíti, majd az  összeget a  Miniszterelnöki Kabinetiroda meghatározott számlájára utalja. Az  így 
befolyt összeget a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, az infrastruktúra-fejlesztési 
és infrastruktúra-üzemeltetési, az  okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az  ezzel összefüggő adatfeldolgozói 
feladatait központi szolgáltatóként a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság közszolgáltatási szerződés keretében használja fel.

 (3) A  díjat akkor is meg kell fizetni, ha a  kérelmező a  kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a  hatóság elutasítja, vagy 
az eljárást megszünteti.

 (4) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli 
benyújtása esetén a díjat ismételten nem kell megfizetni.

 (5) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.
 (6) Ha a  visszatérítés kérelemre történik, a  kérelemben meg kell jelölni a  visszatérítés okát, a  számlatulajdonos 

nevét, a  fizetési számlaszámot vagy a  postai címet, ahová a  kérelmező a  visszatérített összeg utalását kéri. A  díj 
visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással 
teljesíti.

 (7)  A hatóság a hivatalból történő visszatérítést fizetési számlaszámra átutalással, vagy címre történő kiutalással teljesíti. 
A teljesítés alapja a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás 
feladását igazoló szelvényrész vagy ezek másolata.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2022. (VIII. 1.) MvM rendelete
a védettségi igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj részletes szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (5a)  bekezdés a)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a  továbbiakban: díj) kell 
fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

2. § (1) A  díjat Budapest Főváros Kormányhivatala (a  továbbiakban: hatóság) 10023002-00301253-00000000 számú, 
Népegészségügyi feladatok ellátása előirányzat-felhasználási keretszámla megnevezésű számlájára történő 
befizetéssel kell megfizetni.

 (2) Az  1.  § alapján befolyt díjnak a  védettségi igazolvány előállítási költségére vonatkozó részét a  hatóság 
negyedévente összesíti, majd az  összeget a  Miniszterelnöki Kabinetiroda meghatározott számlájára utalja. Az  így 
befolyt összeget a kiállított védettségi igazolványok előállítási költségének fedezeteként, az infrastruktúra-fejlesztési 
és infrastruktúra-üzemeltetési, az  okmánylogisztikával kapcsolatos, valamint az  ezzel összefüggő adatfeldolgozói 
feladatait központi szolgáltatóként a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság közszolgáltatási szerződés keretében használja fel.

 (3) A  díjat akkor is meg kell fizetni, ha a  kérelmező a  kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a  hatóság elutasítja, vagy 
az eljárást megszünteti.

 (4) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli 
benyújtása esetén a díjat ismételten nem kell megfizetni.

 (5) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni.
 (6) Ha a  visszatérítés kérelemre történik, a  kérelemben meg kell jelölni a  visszatérítés okát, a  számlatulajdonos 

nevét, a  fizetési számlaszámot vagy a  postai címet, ahová a  kérelmező a  visszatérített összeg utalását kéri. A  díj 
visszatérítését a hatóság a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással 
teljesíti.

 (7)  A hatóság a hivatalból történő visszatérítést fizetési számlaszámra átutalással, vagy címre történő kiutalással teljesíti. 
A teljesítés alapja a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás 
feladását igazoló szelvényrész vagy ezek másolata.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 25/2022. (VIII. 4.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 25/2022. (VIII. 4.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 359. és 360. sorral egészül ki:

[A B

1.
Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés, 

illetve külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név]

359. CH-FUBIACA N-cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide

360. CH-PIACA N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide
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IV. RÉSZ  
Útmutatók

V. RÉSZ 
Közlemények

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye  
orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezet feljogosításáról

Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdése alapján az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok 
tekintetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

Energetika-Lézer Kft. 
A cég címe: 2112 Veresegyház, Szent Jakab utca 10.
Tel.: 06 (30) 970-3135
e-mail: laserretfi@t-online.hu 

Az eszközcsoport megnevezése
A feljogosító határozat

száma érvényességi ideje

13. Lézer 
Megjegyzés: a feljogosítás érvényes egészségügyi és 
kozmetikai maximum 10 W teljesítményig folyamatos, 
vagy modulált fényű dióda, CO2 és HeNe lézerekre.

OGYÉI/44328-5/2022/13.eszk 2027. augusztus 

mailto:laserretfi@t-online.hu
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Az Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság közleménye  
szakvizsgáiról a 2023. évi tavaszi vizsgaidőszakra

 I. SZAKVIZSGA TájÉKOZTATó A 2023. TAVASZI VIZSGAIdőSZAKRA

A  szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a  16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az  egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól tartalmazza.

ÁLTALÁNOS TudNIVALóK

 a) Első jelentkezés szakvizsgára:
2022. október 1. – 31. között

A szakvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Vizsgabizottság látja el. A jelölt a https://nvb.okfo.gov.hu/  
szakvizsga portálon keresztül tudja benyújtani jelentkezését az alábbi módon: 
1. lépés: Regisztráció
2. lépés: Profil adatok menüpont alatt – Adatok szerkesztése – alapadataink a kitöltése kötelező! 

A jelentkezést megelőzően szíveskedjék elolvasni a benyújtandó dokumentumok listáját.

3. lépés: Jelentkezés menüpont alatt jelentkezzen be az adott szakvizsgára. 
4. lépés: Csak az aktuális szakképesítésre jelentkezzen. Töltse ki az adatokat és csatolja a kért dokumentumokat pdf 
formátumban. (méret: max. 2 Mb dokumentumonként)
6. lépés: A szakképesítés mellett található - gomb megnyomását követően a felugró ablak tetején letölthető saját 
részre a jelentkezési lap.

Benyújtandó dokumentumok/nyomtatványok:
– diploma másolata vagy honosítási határozat a külföldön tanult vizsgázók esetén.
– Az előző szakvizsga-bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van).
– Vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylat. A  vizsgadíj összege magyar nyelvű vizsga esetén 30.000 Ft.  

Lehetőség van idegen nyelven elméleti szakvizsgát tenni, melynek díja 60.000 Ft. Amennyiben a  szakvizsga 
elméleti része adott idegen nyelven történő letételét lehetővé tevő szakvizsgabizottság összeállítására nincs mód, 
a különbözet visszautalásra kerül.  [16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 21. § (1), (2) bekezdése alapján] A vizsgadíjat 
átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362241-00000000 számlaszámra lehet befizetni. 

 A  befizetés jogcíme/közlemény rovatban a  jelölt nevét és a  szakképesítés megnevezését kérjük, rövidítve 
feltüntetni. 

 Külföldről történő utalás:
 BIC/SWIFT kódja: HuSTHuHB
 IBAN: Hu97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
 Amennyiben a  jelölt a vizsgadíj befizetéséről más nevére kéri a számlát kiállítani, akkor a  jelentkezési felületen 

a kitöltés során azt a nevet feltüntetni szíveskedjen, akinek a részére a számla kiállítását igényli.

– Szakképzés teljesítésével kapcsolatos egyetem által aláírt előzetes igazolás. 
 Csak akkor kell megküldeni, ha a vizsganaptárban kiírt vizsgaidőszak első napját megelőző 30 nappal nem tudja 

a jelölt benyújtani a vizsgára bocsátó határozatát. 
 Az igazolást az egyetem szak- és továbbképző központjával is szükséges aláíratni.
 (Nyomtatvány megtalálható a  honlapon) https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/

ogyfk-vizsganaptar
– Vizsgára bocsátó határozat/Abszolutórium
 A  szakképzést végző egyetem szak- és továbbképző hivatala állítja ki, melyet legkésőbb egy hónappal a  kiírt 

vizsgaidőpont első napja előtt szükséges benyújtani! 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
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HALASZTÁS

A szakvizsga elhalasztására irányuló szándékot a jelöltnek legkésőbb a vizsgát megelőző 5. (ötödik) munkanapig kell 
jeleznie a Nemzeti Vizsgabizottságnál. [16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 16. § (1)] A formanyomtatvány megtalálható 
a honlapon a dokumentumok menüpont alatt.

Első halasztás esetén a vizsgadíjat nem kell ismételten megfizetni.

Halasztásnak nem minősülő esetek:
– amennyiben a jelölt írásban nem jelzi halasztási szándékát,
– amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitűzött szakvizsgán.

A fent felsorolt esetekben – az újabb jelentkezés benyújtásakor – a vizsgadíjat ismételten meg kell fizetni. 

SIKERTELEN VIZSGA

Felhívjuk a Tisztelt vizsgázók figyelmét, hogy sikertelen vizsga esetén további 6 hónap gyakorlati idő letöltése 
és annak igazolása szükséges. A gyakorlati igazolást a munkáltatónak kell kiállítani, melyben igazolja, hogy a jelölt 
a  sikertelen vizsgát követően az  adott szakmából 6 hónap gyakorlatot teljesített. A  gyakorlati igazolásnak külön 
formai követelménye nincs. 
A sikertelen vizsgát követő jelentkezés alkalmával a szakvizsga díja 30.000 Ft [16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 14. § (4) 
bekezdés].
Az  ugyanazon szakképesítésből második sikertelen gyakorlati vagy elméleti részvizsga esetén a  felsőoktatási 
intézmény által meghatározott elméleti és 1 éves gyakorlati képzés teljesítése szükséges. A vizsga megismétlése csak 
ezen dokumentumok benyújtása után lehetséges.

Benyújtandó dokumentumok az ismétlő vizsgára:
– Igazolás a sikertelen vizsga óta teljesített szakgyakorlatról. 
– Vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás.

 b) Sikertelen vizsgát követő jelentkezés szakvizsgára: 
2022. október 1. – 31. között

A szakvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Vizsgabizottság látja el. A jelölt a https://nvb.okfo.gov.hu/  
szakvizsga portálon keresztül tudja benyújtani jelentkezését az alábbi módon. 

A jelentkezést megelőzően szíveskedjék elolvasni a benyújtandó dokumentumok listáját.

1. lépés: Jelentkezés menüpont alatt jelentkezzen be az adott szakvizsgára. 
2. lépés: Csak az aktuális szakképesítésre jelentkezzen. Töltse ki az adatokat és csatolja a kért dokumentumokat pdf 
formátumban. (méret: max. 2Mb dokumentumonként)
3. lépés: A szakképesítés mellett található - gomb megnyomását követően a felugró ablak tetején letölthető saját 
részre a jelentkezési lap.

Benyújtandó dokumentumok/nyomtatványok: 
– Vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylat. A  vizsgadíj összege magyar nyelvű vizsga esetén 30.000 Ft.  

Lehetőség van idegen nyelven elméleti szakvizsgát tenni, melynek díja 60.000 Ft. Amennyiben a  szakvizsga 
elméleti része adott idegen nyelven történő letételét lehetővé tevő szakvizsga bizottság összeállítására nincs mód, 
a különbözet visszautalásra kerül. [16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 21. § (1), (2) bekezdése alapján] A vizsgadíjat 
átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362241-00000000 számlaszámra lehet befizetni. 

 A  befizetés jogcíme/közlemény rovatban a  jelölt nevét és a  szakképesítés megnevezését kérjük rövidítve 
feltüntetni. 

https://nvb.okfo.gov.hu/
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 Külföldről történő utalás:
 BIC/SWIFT kódja: HuSTHuHB
 IBAN: Hu97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
 Amennyiben a  jelölt a vizsgadíj befizetéséről más nevére kéri a számlát kiállítani, akkor a  jelentkezési felületen 

a kitöltés során azt a nevet feltüntetni szíveskedjen, akinek a részére a számla kiállítását igényli.
– 6 hónapos gyakorlat teljesítéséről munkáltató által kiállított igazolás (A gyakorlati igazolást a munkáltatónak 

kell kiállítani, melyben igazolja, hogy a jelölt a sikertelen vizsgát követően az adott szakmából 6 hónap gyakorlatot 
teljesített. A gyakorlati igazolásnak külön formai követelménye nincs). 

 c) Halasztás utáni jelentkezés szakvizsgára: 
2022. október 1. – 31. között

A szakvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Vizsgabizottság látja el. A jelölt a https://nvb.okfo.gov.hu/  
szakvizsga portálon keresztül tudja benyújtani jelentkezését az alábbi módon: 
1. lépés: Regisztráció (csak abban az esetben, ha korábban még nem regisztrált)
2. lépés: Profil adatok menüpont alatt – Adatok szerkesztése – alapadatainak a kitöltése kötelező! 

A jelentkezést megelőzően szíveskedjék elolvasni a benyújtandó dokumentumok listáját.

3. lépés: Jelentkezés menüpont alatt jelentkezzen be az adott szakvizsgára. 
4. lépés: Csak az aktuális szakképesítésre jelentkezzen. Töltse ki az adatokat és csatolja a kért dokumentumokat pdf 
formátumban. (méret: max. 2Mb dokumentumonként)
6. lépés: A szakképesítés mellett található - gomb megnyomását követően a felugró ablak tetején letölthető saját 
részre a jelentkezési lap.

Benyújtandó dokumentumok/nyomtatványok: 
– Vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylat. (csak második halasztás esetén kell újra megfizetni) A  vizsgadíj 

összege magyar nyelvű vizsga esetén 30.000 Ft.  Lehetőség van idegen nyelven elméleti szakvizsgát tenni, 
melynek díja 60.000 Ft. Amennyiben a szakvizsga elméleti része adott idegen nyelven történő letételét lehetővé 
tevő szakvizsga bizottság összeállítására nincs mód, a  különbözet visszautalásra kerül. [16/2010. (IV. 15.) EüM 
rendelet 21. § (1), (2) bekezdése alapján] A vizsgadíjat átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
00362241-00000000 számlaszámra lehet befizetni. 

 A  befizetés jogcíme/közlemény rovatban a  jelölt nevét és a  szakképesítés megnevezését kérjük rövidítve 
feltüntetni. 

 Külföldről történő utalás:
 BIC/SWIFT kódja: HuSTHuHB
 IBAN: Hu97 1003 2000 0036 2241 0000 0000
 Amennyiben a  jelölt a vizsgadíj befizetéséről más nevére kéri a számlát kiállítani, akkor a  jelentkezési felületen 

a kitöltés során azt a nevet feltüntetni szíveskedjen, akinek a részére a számla kiállítását igényli.

– Szakképzés teljesítésével kapcsolatos egyetem által aláírt előzetes igazolás. 
 Csak akkor kell megküldeni, ha a vizsganaptárban kiírt vizsgaidőszak első napját megelőző 30 nappal nem tudja 

a jelölt benyújtani a vizsgára bocsátó határozatát. 
 Az igazolást az egyetem szak- és továbbképző központjával is szükséges aláíratni.
 (Nyomtatvány megtalálható a  honlapon) https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/

ogyfk-vizsganaptar
- Vizsgára bocsátó határozat/Abszolutórium (ha korábban még nem került megküldésre) A  szakképzést 

végző egyetem szak- és továbbképző hivatala állítja ki, melyet legkésőbb egy hónappal a kiírt vizsgaidőpont első 
napja előtt szükséges benyújtani! 

https://nvb.okfo.gov.hu/
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
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 II. VIZSGANApTáR A 2023. ÉVI TAVASZI VIZSGAIdőSZAKRA

Szakvizsgaszervezők

Csabai Ildikó
osztályvezető
(214. iroda)

06 (1) 919-3346
06 (20) 414-1586

csabai.ildiko@okfo.gov.hu 

Izsák Réka
szakvizsga referens
(212. iroda)

06 (1) 327-7214
06 (30) 010-6085

izsak.reka@okfo.gov.hu 

Maris Vivien
szakvizsga referens
(216. iroda)

06 (1) 919-3351 
06 (30) 129-3896

maris.vivien@okfo.gov.hu

papp Bernadett
szakvizsga referens
(212. iroda)

06 (1) 327-7214
06 (30) 129-3895

papp.bernadett@okfo.gov.hu

Rétvári-Mazán Mária
szakvizsga referens
(213. iroda)

06 (1) 919-3347
06 (30) 467-1385

retvari-mazan.maria@okfo.gov.hu 

Seiber julianna
szakvizsga referens
(213. iroda)

06 (1) 919-3347
06 (30) 691-1781

seiber.julianna@okfo.gov.hu 

Szakorvosi alap szakképesítések:

Ssz. Szakképesítések megnevezése Vizsgaidőszak Referens 

1. Aneszteziológia és intenzív terápia 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

2. Arc-, állcsont- és szájsebészet 2023. 04. 11. – 05. 05. Papp Bernadett

3. Belgyógyászat 2023. 04. 17. – 04. 28. Seiber Julianna

4. Bőrgyógyászat 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 2023. 04. 11. – 04. 21. Seiber Julianna

6. Érsebészet 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó

7. Foglalkozás-orvostan 2023. 05. 02. – 05. 12. Maris Vivien

8. Fül-orr-gégegyógyászat 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

9. Gasztroenterológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

10. Geriátria 2023. 05. 02. – 05. 12. Maris Vivien

11. Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó

12. Gyermeksebészet 2023. 04. 17. – 04. 28. Csabai Ildikó 

13. Háziorvostan 2023. 05. 02. – 05. 12. Maris Vivien

14. Hematológia 2023. 04. 17. – 04. 28. Maris Vivien

15. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó

16. Idegsebészet 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

17. Igazságügyi orvostan  2023. 04. 11. – 04. 21. Maris Vivien

18. Infektológia 2023. 04. 11. – 04. 21. Csabai Ildikó

19. Kardiológia 2023. 05. 02. – 05. 19. Csabai Ildikó 

20. Klinikai genetika 2023. 04. 17. – 04. 28. Rétvári-Mazán Mária

21. Klinikai onkológia 2023. 04. 11. – 04. 28. Csabai Ildikó 

22. Megelőző orvostan és népegészségtan 2023. 04. 17. – 04. 28. Rétvári-Mazán Mária

mailto:csabai.ildiko@okfo.gov.hu 
mailto:izsak.reka@okfo.gov.hu 
mailto:maris.vivien@okfo.gov.hu
mailto:papp.bernadett@okfo.gov.hu
mailto:retvari-mazan.maria@okfo.gov.hu 
mailto:seiber.julianna@okfo.gov.hu 
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Ssz. Szakképesítések megnevezése Vizsgaidőszak Referens 

23. Mellkassebészet 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

24. Nefrológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

25. Neurológia 2023. 05. 08. – 05. 19. Izsák Réka

26. Nukleáris medicina 2023. 03. 20. – 03. 31. Rétvári-Mazán Mária

27. Ortopédia és traumatológia 2023. 05. 02. – 05. 12. Izsák Réka

28. Orvosi laboratóriumi diagnosztika 2023. 03. 20. – 03. 31. Rétvári-Mazán Mária

29. Orvosi mikrobiológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Rétvári-Mazán Mária

30. Oxyológia és sürgősségi orvostan 2023. 05. 02. – 05. 12. Seiber Julianna

31. Patológia 2023. 05. 02. – 05. 12. Csabai Ildikó

32. Plasztikai és égéssebészet 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó

33. Pszichiátria 2023. 05. 08. – 05. 26. Rétvári-Mazán Mária

34. Radiológia 2023. 05. 02. – 05. 12. Seiber Julianna

35. Rehabilitációs medicina 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

36. Repülőorvostan 2023. 04. 17. – 04. 28. Csabai Ildikó

37. Reumatológia 2023. 05. 02. – 05. 12. Csabai Ildikó

38. Sebészet 2023. 05. 02. – 05. 12. Seiber Julianna

39. Sugárterápia 2023. 04. 11. – 04. 28. Csabai Ildikó

40. Szemészet 2023. 05. 02. – 05. 12. Seiber Julianna

41. Szívsebészet 2023. 05. 02. – 05. 12. Seiber Julianna

42. Szülészet-nőgyógyászat 2023. 05. 02. – 05. 19. Csabai Ildikó 

43. Transzfuziológia 2023. 05. 08. – 05. 19. Izsák Réka

44. Tüdőgyógyászat 2023. 05. 02. – 05. 12. Csabai Ildikó

45. urológia 2023. júniusi 
nemzetközi vizsga 
szerint

Izsák Réka

Szakorvosi ráépített szakképesítések:

Ssz. Szakképesítések megnevezése Vizsgaidőszak Referens 

1. Addiktológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Rétvári-Mazán Mária

2. Allergológia és klinikai immunológia 2023. 04. 17. – 04. 28. Maris Vivien

3. Andrológia 2023. 02. 27. – 03. 10. Izsák Réka

4. Audiológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

5. Belgyógyászati angiológia 2023. 04. 17. – 04. 28. Maris Vivien

6. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat  2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

7. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 2023. 04. 11. – 04. 21. Seiber Julianna

8. Csecsemő- és gyermekkardiológia 2023. 04. 11. – 04. 21. Maris Vivien

9. diagnosztikus cytológia 2023. 05. 02. – 05. 12. Csabai Ildikó

10. Egészségbiztosítás 2023. 04. 11. – 04. 21. Maris Vivien

11. Endokrinológia és anyagcsere-betegségek 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

12. Gyermekgasztroenterológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

13. Gyermek hemato-onkológia 2023. 04. 17. – 04. 28. Maris Vivien

14. Gyermekneurológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

15. Gyermeknőgyógyászat 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó

16. Gyermekradiológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Maris Vivien

17. Gyermek-tüdőgyógyászat 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó 
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Ssz. Szakképesítések megnevezése Vizsgaidőszak Referens 

18. Igazságügyi pszichiátria 2023. 04. 17. – 04. 28. Rétvári-Mazán Mária

19. Intenzív terápia 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

20. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem 2023. 02. 27. – 03. 10. Csabai Ildikó

21. Kézsebészet 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

22. Klinikai farmakológia 2023. 04. 17. – 04. 28. Izsák Réka

23. Klinikai neurofiziológia 2023. 02. 13. – 02. 24. Izsák Réka

24. Laboratóriumi hematológia és immunológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Rétvári-Mazán Mária

25. Molekuláris genetikai diagnosztika 2023. 03. 20. – 03. 31. Rétvári-Mazán Mária

26. Munkahigiéné 2023. 04. 17. – 04. 28. Csabai Ildikó

27. Neonatológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

28. Neuroradiológia 2023. 03. 20. – 03. 31. Seiber Julianna

29. Nőgyógyászati daganatsebészet 2023. 05. 02. – 05. 19. Csabai Ildikó

30. Orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat) 2023. 04. 11. – 04. 21. Seiber Julianna

31. Orvosi rehabilitáció (kardiológia) 2023. 05. 02. – 05. 19. Csabai Ildikó

32. Orvosi rehabilitáció (pszichiátria) 2023. 05. 02. – 05. 12. Rétvári-Mazán Mária

33. Orvosi rehabilitáció (pulmonológia) 2023. 05. 02. – 05. 12. Csabai Ildikó

34. Pszichoterápia /szakorvosi/ 2023. 05. 02. – 05. 26. Rétvári-Mazán Mária

35. Sportorvostan 2023. 03. 20. – 03. 31. Csabai Ildikó

36. Trópusi betegségek 2023. 04. 11. – 04. 21. Maris Vivien

Szakgyógyszerészi szak vizsgaidőszaka: 2023. 03. 20. – 04. 21.
Ügyintéző: Izsák Réka 
Szakgyógyszerészi alap-szakképesítések

Ssz. Szakképesítések megnevezése Szakirányok

1. Gyógyszertár-üzemeltetés, -vezetés Gyógyszerellátási 
szakgyógyszerészet2. Gyógyszerészi gondozás

3. Gyógyszerkészítés

4. Gyógyszertári minőségbiztosítás

5. Fitoterápia

6. Gyógyszerügyi szakigazgatás

7. Farmakológia, farmakoterápia

8. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet Kórházi-klinikai 
szakgyógyszerészet8. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

10. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

11. Gyógyszertechnológia Ipari szakgyógyszerészet

12. Gyógyszer-ellenőrzés

13. Minőségbiztosítás

14. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

15. Gyógyszer-engedélyezés

16. Farmakovigilancia

17. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

18. Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia

19. Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia

20. Radiogyógyszerészet
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Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések:

1. Onkológiai gyógyszerészet

2. Infektológiai gyógyszerészet

3. Pediátriai gyógyszerészet

4. Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás

5. Parenterális gyógyszerelés

6. Toxikológia

7. Klinikai radiogyógyszerészet

* Szakgyógyszerészi alap-szakképesítések

 Ssz. Szakterület Szakképesítés megnevezése

1. 1. Gyógyszerellátási 
szakgyógyszerészet

1.1. Gyógyszertár-üzemeltetés, -vezetés

2. 1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

3. 1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

4. 2. Kórházi-klinikai 
szakgyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

5. 2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

6. 2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

7. 3. Ipari szakgyógyszerészet 3.1. Gyógyszer-technológia, készítményfejlesztés és -gyártás, biológiai és 
növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek

8. 3.2. Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés

9. 3.3. Gyógyszer-engedélyezés

10. 3.4. Farmakovigilancia

11. 3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

12. 3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

* Az  emberi erőforrások minisztere 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri 
rendeleteknek az  egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló rendelet 4. §-a alapján 
a képzésüket 2021. XII. 28. után megkezdőkre vonatkozóan.

Szakfogorvosi szak vizsgaidőszaka: 2023. 04. 11. – 05. 5.
Ügyintéző: papp Bernadett
Szakfogorvosi alapképesítések

1. dento-alveoláris sebészet

2. Fogszabályozás

3. Gyermekfogászat

4. Parodontológia

5. Endodontia 

6. Fogpótlástan 

Szakfogorvosi ráépített szakképesítések

1. Orális implantológia 
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Szakpszichológusi szak vizsgaidőszaka: 2023. 05. 2. – 05. 26.
Ügyintéző: Rétvári-Mazán Mária 
Szakpszichológusi alap-szakképesítések

1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

3. Neuropszichológiai szakpszichológia

4. Alkamazott egészségpszichológiai szakpszichológia

Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

1. Klinikai addiktológiai szakpszichológia

2. Pszichoterápia

Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések vizsgaidőszaka: 
2023. 03. 20. – 03. 31.
Ügyintéző: Rétvári-Mazán Mária
Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések

1. Klinikai biokémia

2. Klinikai mikrobiológia

3. Klinikai sugárfizika

Egyéb egészségügyi felsőfokú ráépített szakképesítések

1. Molekuláris biológiai diagnosztika

Egyéb egészségügyi felsőfokú ráépített szakképesítések

1. Molekuláris biológiai diagnosztika
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Az Országos Kórházi Főigazgatóság Nemzeti Vizsgabizottság közleménye  
licencvizsgáiról a 2023. évi tavaszi vizsgaidőszakra

 I. SZAKVIZSGA TájÉKOZTATó A 2023. ÉVI TAVASZI VIZSGAIdőSZAKRA

A  licencvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezést a  szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 
szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
tartalmazza.

ÁLTALÁNOS TudNIVALóK

Jelentkezés a licencvizsgára: 2022. október 1.–31. között

A licencvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Vizsgabizottság látja el. A jelölt a https://nvb.okfo.gov.hu/  
vizsga portálon keresztül tudja benyújtani jelentkezését az alábbi módon. 
1. lépés: Regisztráció
2. lépés: Profil adatok menüpont alatt – Adatok szerkesztése – alapadatainak a kitöltése kötelező! 

A jelentkezést megelőzően szíveskedjék elolvasni a benyújtandó dokumentumok listáját.

3. lépés: Jelentkezés menüpont alatt jelentkezzen be az adott licenc vizsgára. 
4. lépés: Csak az aktuális szakképesítésre jelentkezzen. Töltse ki az adatokat és csatolja a kért dokumentumokat pdf 
formátumban. (méret: max. 2 Mb dokumentumonként)
6. lépés: A szakképesítés mellett található   – gomb megnyomását követően a  felugró ablak tetején letölthető 
saját részre a jelentkezési lap.

BENYúJTANdó dOKuMENTuMOK 

Benyújtandó dokumentumok/nyomtatványok:
Megtalálható az alábbi linken: https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/licenc-vizsganaptar
– diploma-fénymásolat és/vagy honosítási határozat a külföldön tanult vizsgázók számára. 
– Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
– Vizsgadíj összege: 30.000 Ft. [16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 21. § (1), (2)] befizetéséről szóló bizonylat, melyet 

átutalással a Magyar Államkincstárárnál vezetett 10032000-00362241-00000000 számlaszámán lehet teljesíteni. 
 A befizetés jogcíme/közlemény rovatban a jelölt nevét, szakképesítés megnevezését kérjük rövidítve feltüntetni. 
 
 Külföldről történő utalás:
 IBAN: Hu97 1003 2000 0036 2241 0000 0000 
 SWIFT:  HuSTHuHB

 Amennyiben a  jelölt nem a  saját nevére kéri a  számlát kiállítani a  vizsgadíj befizetéséről, kérjük a  jelentkezés 
kitöltése során azt a nevet feltüntetni, akinek a részére ezt igényli.

– A  szakképzést végző egyetem szak- és továbbképző hivatala által kiállított képzés teljesítéséről szóló 
igazolást (abszolutóriumot), melyet legkésőbb egy hónappal a  kiírt vizsgaidőpont első napja előtt 
szükséges benyújtani [23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 7. § (1a bekezdése)].

HALASZTÁS

A licencvizsga elhalasztására irányuló szándékát a jelölt legkésőbb a vizsgát megelőző ötödik (5) munkanapig írásban 
a Nemzeti Vizsgabizottságnál kérheti.

https://nvb.okfo.gov.hu/
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/licenc-vizsganaptar
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Halasztásnak nem minősülő esetek:
– amennyiben a jelölt írásban nem jelzi halasztási szándékát, 
– amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitűzött szakvizsgán.

A halasztási kérelem elmulasztása esetén a vizsgadíjat ismét be kell fizetni. 

SIKERTELEN VIZSGA

Ismétlővizsga esetén a  licenc vizsgadíjat újra be kell fizetni: 30.000 Ft [23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 7. § 
(2) bekezdése].

Benyújtandó dokumentumok az ismétlő vizsgára:
– Jelentkezési lap.
– Vizsgadíj befizetéséről igazolás.

Licenc vizsgaidőszak a 2023. tavaszi vizsgaidőszakban
(2023. február 01. – május 31.)

Ssz. Licenc megnevezése Ügyintéző

1. Endoszkópos ultrahang vizsgálatok Kosztolányi Tímea

2. Mellkassérültek traumatológiai ellátása Kosztolányi Tímea

3. Neurointervenció Kosztolányi Tímea

4. Neurosonológia Kosztolányi Tímea

5. Hipertonológia Kosztolányi Tímea

6. Lipidológia Kosztolányi Tímea

7. Neuro-ophtalmológia Kosztolányi Tímea

8. Vasculáris neurológia Kosztolányi Tímea

9. Alvásmedicina szakértője (Szomnológus) Kosztolányi Tímea

10. Obezitológia Kosztolányi Tímea

11. Palliatív orvoslás Kosztolányi Tímea

12. diabetológia Kosztolányi Tímea

13. Foniátria Kosztolányi Tímea

14. Komplex radiológiai emlődiagnosztika Kosztolányi Tímea

15. Halottvizsgálati szaktanácsadó Kosztolányi Tímea

16. Gyermekszemészet Kosztolányi Tímea

17. Reumatológiai ultrahang Kosztolányi Tímea

18. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika Kosztolányi Tímea

19. Felnőtt transtorakális echokardiográfia Kosztolányi Tímea

20. Felnőtt transoesophagealis echokardiográfia Kosztolányi Tímea

21. Intervenciós radiológia minősített orvosa Kosztolányi Tímea

22. dento-maxillo-faciális radiológia Kosztolányi Tímea
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VI. RÉSZ 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

közleményei

VII. RÉSZ 
Vegyes közlemények

pályázati hirdetmény betölthető állásokra

ÁLTALÁNOS TudNIVALóK

Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. 
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk 
közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük 
meg, további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A  gyors megjelenés érdekében a  pályázati 
hirdetményeket közvetlenül a  szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 7–8. 
V. em. 514., illetve 1245 Budapest, pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).

Az Egészségügyi Közlöny szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a  magyar végzettséget vagy 
állampolgárságot preferáló előírások).

A  jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van 
lehetőség, az  ismételt közzététel az  általános hirdetési árakon történik, amelyről az  Egészségügyi Közlöny kiadója 
(a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő 
kezdő időpontjának a  hirdető a  megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a  pályázati 
határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések esetén a  honlapon feltüntetett 
határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A  szerkesztőség felhívja a  hirdetők figyelmét arra, hogy a  tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon 
megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal. 
Az  esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el 
a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet neurológiai osztályra neurológiai szakorvos/
osztályvezető főorvos munkakör betöltésére, határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyban.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, egy évre szól. 
pályázati határidő: 2022. október 31. 
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pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2022. november 15.
pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– MOK-tagság, 
– működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a  pályázati anyagot az  eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a  személyes adatok 

kezeléséhez hozzájárul,
 – büntetlen előélet, melynek igazolása a  pályázat elnyerése esetén a  munkába álláskor szükséges (erkölcsi 

bizonyítvány). 
pályázati feltétel: 
– végzettség/szakképzettség,
– 5 éves vezetői gyakorlat, 
– pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat, 
– egészségügyi alkalmasság, 
– SARS-CoV 19 elleni védőoltás megléte. 
pályázat benyújtása: Pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) dr. Nagy Zoltán főigazgatójához 
lehet benyújtani.

***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet Urológiai 
Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.
Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.
pályázati feltétel:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakvizsga.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat,
– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,
– második, illetve harmadik szakvizsga,
– laporoszkópos gyakorlat.
Feladata: az urológiai Osztályon szakorvosi feladatok ellátása. Az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő 
szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése. 
A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– előadások, publikációk listája,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.
jelentkezési határidő: 2022. október 15.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően egyeztetés szerint tölthető be.
A  pályázat benyújtása: a  pályázati anyagot az  intézmény Humánpolitikai Osztályára (a  fentiekben megjelölt 
másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a  toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük 
benyújtani. (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469. A  borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat 
osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
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Egyéb lényeges információ a pályázattal kapcsolatban: a pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság honlapján is megtekinthető.

***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet Krónikus 
Belgyógyászati és ápolási Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.
Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.
Az állás betöltése: az álláshely nyugdíjasként is betölthető.
pályázati feltétel:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakvizsga.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat,
– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,
– második, illetve harmadik szakvizsga.
Feladata: A  Krónikus Belgyógyászati és az  Ápolási Osztályon szakorvosi feladatok ellátása. Az  osztály szakmai 
vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, 
a  változások nyomon követése. A  jogszabályi előírásoknak, valamint a  területi ellátási kötelezettségnek megfelelő 
működtetés
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– előadások, publikációk listája,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi)
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.
jelentkezési határidő: 2022. október 15.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A  pályázat benyújtása: a  pályázati anyagot az  intézmény Humánpolitikai Osztályára (a  fentiekben megjelölt 
másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a  toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük 
benyújtani. (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469. A  borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat 
osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
Egyéb lényeges információ a pályázattal kapcsolatban: a pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság honlapján is megtekinthető.

***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet Csecsemő 
és Gyermek Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.
Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.
pályázati feltétel:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakvizsga.
Előnyt jelent:
– neonatológiai szakvizsga és tapasztalat,
– vezetői gyakorlat,
– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,
– második, illetve harmadik szakvizsga.
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Feladata: a Csecsemő és Gyerek Osztályon szakorvosi feladatok ellátása. Az osztály szakmai vezetése, vezetésével 
összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon 
követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– előadások, publikációk listája,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.
jelentkezési határidő: 2022. október 15.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A  pályázat benyújtása: a  pályázati anyagot az  intézmény Humánpolitikai Osztályára (a  fentiekben megjelölt 
másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a  toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük 
benyújtani. (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469. A  borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat 
osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
Egyéb lényeges információ a pályázattal kapcsolatban: a pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság honlapján is megtekinthető.

***

A  Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot hirdet 
Belgyógyászat Kardiológiai Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett. 
Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.
pályázati feltétel:
– belgyógyász és kardiológus szakorvosi szakképesítés,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– vezetői gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– idegen nyelv ismerete.
Feladata: a Belgyógyászat-Kardiológiai Osztály és a hozzá tartozó Járóbeteg szakellátás szakmai vezetése, vezetésével 
összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon 
követése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés. Szakorvosi 
feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel, munkaköri leírás szerint. A  graduális és posztgraduális képzésben 
aktív részvétel. 
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– előadások, publikációk listája,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.
jelentkezési határidő: 2022. október 15.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
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A  pályázat benyújtása: a  pályázati anyagot az  intézmény Humánpolitikai Osztályára (a  fentiekben megjelölt 
másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a  toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük 
benyújtani. (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469. A  borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat 
osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
Egyéb lényeges információ a pályázattal kapcsolatban: a pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság honlapján is megtekinthető 2022. június 15-től.

PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
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A  Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) főigazgatója a  Tatai Telephelyen 
működő Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára felvételt hirdet mozgásszervi rehabilitációs szakorvos részére.
Bérezés: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.
Feladat: a  munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység 
végzése.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– részletes szakmai önéletrajz,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltése: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A  pályázat benyújtása: a  pályázati anyagot a  Humánpolitikai Osztályra (a  fentiekben megjelölt másolatokkal, 
önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469. A borítékra 
kérjük, írják rá: „Pályázat mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi álláshelyre”.
Egyéb lényeges információ a pályázattal kapcsolatban: a pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság honlapján is megtekinthető 2022. augusztus 1-jétől.
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