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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2022. (II. 2.) MNB rendelete
az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, 
a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező 
tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva,
a 3.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6) és (9)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  Az  értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a  kapcsolódó 
adatszolgáltatásról, valamint az  adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről 
szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2a. jelszó-előtag: a  számlavezető által generált, anonim, numerikus, három decimális számjegyből álló szám, 
amely adott számlatulajdonos esetében egyedileg jelöli a számlát, a számla megszűnéséig állandó, és amely nem 
lehet azonos természetes személy számlatulajdonos esetén a  számlavezető által kezelt személyes adattal, nem 
természetes személy számlatulajdonos esetén a  számlavezető által kezelt, a  számlatulajdonos azonosítására 
szolgáló adattal, valamint nem származtatható azokból;”

2. §  A Rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A jelszó átadása kizárólag a  jelentés átadásával valósítható meg. A jelentésnek a  jelszót QR-kód szimbológiájú 
szabvány szerinti adatbeviteli módra vonatkozó fő technikai paramétereket tartalmazó, az MNB honlapján közzétett 
útmutató alapján megképzett formában is tartalmaznia kell.”

3. §  A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § A  számlavezető az  értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének 
módszertanáról, a  kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az  adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat 
kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról szóló 3/2022. (II. 2.) MNB rendelettel 
módosított előírások szerinti jelszót első alkalommal a  2022. augusztus 31. napjának helyzetét mutató jelentés 
előállításával egyidejűleg állítja elő.”

4. §  A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „68. § (3) bekezdés i) pontja” szövegrész helyébe a „68. §-a” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdésében az  „(a továbbiakban: jelszó)” szövegrész helyébe az  „(a továbbiakban: jelszó) 

a jelszó-előtag és az ahhoz kötőjellel kapcsolódó,” szöveg,
c) 2. § (4) bekezdésében a „jelszó” szövegrész helyébe a „jelszó jelszó-előtagon kívüli részének” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2022. (II. 2.) ITM rendelete
a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű 
előirányzat 2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 26.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű 
előirányzatokra,

b) a  költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által megállapított vagy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont 
szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az  1.  mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő 

államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a  fejezeten belüli 
címrendi besorolásától függetlenül.

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

4. §  E  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv által az  e  rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában 
az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az  arra jogosult szerv 
által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

5. §  Hatályát veszti a  XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt 
fejezeti kezelésű előirányzatok és a  XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
10.  Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű 
előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 3/2022. (II. 2.) ITM rendelethez

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezeti kezelésű kiadási előirányzatának 2022. évi feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcímcsoport 
név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2. 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3. 349117 1 Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzatból 

kerülnek finanszírozásra 

a nemzetközi szervezeti 

tagságból adódó 

tagdíjak és ugyanezen 

szervezeteknek 

fizetendő tagállami 

hozzájárulásból adódó 

– megállapodáson vagy 

a nemzetközi szervezet 

belső előírásán alapuló – 

egyéb költségek.

nemzetközi 

szervezet, 

nemzetközi 

kötelezettség  

teljesítésében 

részt vevő külföldi 

illetőségű szervezet, 

külföldi jogi személy

–  –

közvetlen 

kifizetés egy 

vagy több 

részletben 

– –

Nemzeti 

Kutatási, 

Fejlesztési és 

Innovációs 

Hivatal

– –



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 19. szám 1067

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 4/2022. (II. 2.) ITM rendelete
a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok  
2022. évi kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 31.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezetében eredeti előirányzatként 
megállapított előirányzatokra,

b) a  költségvetési  évet megelőző  évek központi költségvetéséről szóló törvényben az  a)  pont szerinti 
költségvetési fejezet tekintetében megállapított költségvetési maradványra és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) alapján az  a)  pont szerinti költségvetési fejezetben a  költségvetési  év során megállapított új 
előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § (1) Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az  1.  mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő 

államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a  fejezeten belüli 
címrendi besorolásától függetlenül.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §  Hatályát veszti a  LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok 
2021. évi kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2021. (IV. 14.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 4/2022. (II. 2.) ITM rendelethez

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2022. évi kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Vissza- 

fizetés 

határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

2. 380628 1 Kutatási Alaprész 

a tudományos 

kutatásról, 

fejlesztésről és 

innovációról 

szóló 2014. évi 

LXXVI. törvény 

(a továbbiakban: 

KFItv.) 18. és 

24. §-ában 

megfogalmazott 

célok elérése 

pályázati és 

pályázaton kívüli 

támogatások révén

Magyarországon 

székhellyel és jogi 

személyiséggel rendelkező:

– a KFItv. alapján 

kutatóhelynek minősülő 

felsőoktatási intézmények, 

kutatóközpontok, 

kutatóintézetek, 

költségvetési szervek, 

költségvetési szervek jogi 

személyiséggel rendelkező 

intézményei;

– kutatás-fejlesztési 

tevékenységet végző 

gazdasági társaságok;

– kutatás-fejlesztést 

főtevékenységként végző 

nonprofit szervezetek

és magyar vagy külföldi 

állampolgárságú 

természetes személyek

jogszabály 

vagy egyedi 

döntés 

alapján, 

pályázati 

úton vagy 

pályázati 

rendszeren 

kívül

előleg 

biztosítható

egy összegben, 

részletekben, 

időarányos vagy 

teljesítményarányos 

kifizetéssel

–

azonnali 

beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozat, 

garancia, 

zálogjog, 

kezesség; kivéve 

az Ávr. 84. § 

(1) bekezdése 

szerinti eseteket

Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal 

(a továbbiakban: 

NKFI Hivatal)

– –
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3. 380639 2 Innovációs Alaprész

a KFItv. 18. 

és 28. §-ában 

megfogalmazott 

célok elérése 

pályázati és 

pályázaton kívüli 

támogatások révén

Magyarországon 

székhellyel vagy az Európai 

Gazdasági Térség 

területén székhellyel 

és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező 

jogi személyek, egyéni 

vállalkozók, természetes 

személyek

jogszabály 

vagy egyedi 

döntés 

alapján, 

pályázati 

úton vagy 

pályázati 

rendszeren 

kívül

előleg 

biztosítható

egy összegben, 

részletekben, 

időarányos vagy 

teljesítményarányos 

kifizetéssel

–

azonnali 

beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozat, 

garancia, 

zálogjog, 

kezesség; kivéve 

az Ávr. 84. § 

(1) bekezdése 

szerinti eseteket 

NKFI Hivatal – –

4. 348995
3 Befizetés a központi 

költségvetésbe

a Kvtv. 10. § 

(3) bekezdése szerinti 

befizetés teljesítése

központi költségvetés
jogszabály 

alapján
–

közvetlen utalás 

negyedévente 

az előirányzat 

25%-ának megfelelő 

összegben

– – NKFI Hivatal – –

5. 349017
4 Alapkezelőnek átadott 

pénzeszköz

a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és 

Innovációs Alap 

kezeléséhez 

kapcsolódó feladatok 

finanszírozása

NKFI Hivatal
jogszabály 

alapján
– közvetlen utalás – – NKFI Hivatal – –

6. 391673 9 Nemzeti Laboratóriumok

a KFItv. 18. és 

29/A. §-ában 

megfogalmazott 

célok elérése 

pályázati és 

pályázaton kívüli 

támogatások révén

Magyarországon 

székhellyel vagy az Európai 

Gazdasági Térség 

területén székhellyel 

és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező 

jogi személyek, így 

a költségvetési szervek, 

gazdasági társaságok, 

alapítványok, államilag 

elismert állami és nem 

állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények

jogszabály 

vagy egyedi 

döntés 

alapján, 

pályázati 

úton vagy 

pályázati 

rendszeren 

kívül

előleg 

biztosítható

egy összegben, 

részletekben, 

időarányos vagy 

teljesítményarányos 

kifizetéssel

–

azonnali 

beszedési 

megbízás 

benyújtására 

vonatkozó 

felhatalmazó 

nyilatkozat, 

garancia, 

zálogjog, 

kezesség; kivéve 

az Ávr. 84. § 

(1) bekezdése 

szerinti eseteket

NKFI Hivatal – –
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozata
az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb 
bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő bevonásával 

a Magyarország déli határán fokozódó migrációs nyomás kezelése érdekében;
 2. egyetért az  1.  pont szerinti feladat végrehajtásába bevont polgárőrök határőrizeti tevékenységének ellátásához 

szükséges források biztosításával;
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott, 

a 2022. január 3-a és 2022. április 30-a között végrehajtandó feladatok ellátása érdekében a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím javára egyszeri 
jelleggel 371 478 160 forint biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1037/2022. (II. 2.) Korm. határozata
a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat 1. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezése érdekben)
„1. egyetért a  tatabányai multifunkciós csarnok beruházásnak (a továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Tatabánya belterület 2075/4 helyrajzi számú ingatlanon, az állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati 
magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával, azzal, hogy a  Beruházás során létrejövő 
felépítmény és az  annak rendeltetésszerű használatához szükséges ingó vagyonelemek az  állam tulajdonába 
kerüljenek;”

 2.  A  Kormány visszavonja a  tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) 
Korm. határozat 2. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



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