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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes
rendelkezésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Tht.) az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §

(1) A közös tulajdonban álló épületrészre napkollektor, napelemes rendszer (a továbbiakban: rendszer) telepítéséről
és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti, legalább 75%-os többségével rendelkező
tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatban meg kell állapítani a rendszer telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos
részletszabályokat, különösen a csatlakozás feltételeit, a telepítés és az üzemeltetés költségeinek és bevételeinek
megosztását.
(3) A külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség energiaellátása érdekében rendszer a közös
tulajdonban álló épületrészre csak akkor telepíthető, ha az a közös költség csökkentésére telepítendő napelem
felhelyezését nem lehetetlenítené el.
(4) Ha a legfeljebb hatlakásos társasház-közösségre a Tht. 13. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
az (1)–(3) bekezdés szerinti döntést a tulajdonostársak hozzák meg.

3. §

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

4. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek
kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Magyarország energiaellátás-biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, az 1. mellékletben meghatározott,
faalapú nyersanyag vagy termék (a továbbiakban együtt: tűzifa) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) történő bejelentést (a továbbiakban:
bejelentés) követően és a (8) bekezdés szerint
a)
értékesíthető külföldre, illetve
b)
vihető ki az országból.
(2)	E rendelet alapján az államot – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a)
tűzifának külföldre történő értékesítése esetén elővásárlási jog,
b)
a tűzifának a tulajdonjogát nem érintő külföldre történő kiszállítása során vételi jog
illeti meg.
(3)	E rendeletet nem kell alkalmazni
a)
a Magyarország területére bértárolás céljából behozott tűzifa kiszállítására, valamint
b)
a Magyarország területén tranzitforgalom keretében átszállított tűzifára.
(4) Magyarország
stratégiai
jelentőségű
kereskedelempolitikai
céljainak
érvényesítése,
Magyarország
energiabiztonságának fenntartása érdekében, egyes, az 1. mellékletben meghatározott faalapú nyersanyagvagy termékcsoport vonatkozásában e rendelet alkalmazása alól az erdőgazdálkodásért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) felmentést adhat egyes ágazatok, egyes ügylettípusok, valamint meghatározott alanyi
kör tekintetében.
(5)	E rendelet alkalmazásában a tűzifával azonos szabályok irányadóak a sarangolt erdeitűzifa-választékra is.
(6) Az állam elővásárlási és vételi jogát a miniszter által e rendelet szerinti eljárásban az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 1. mellékletében felsorolt gazdasági társaságok közül kijelölt
gazdasági társaság (a továbbiakban: erdészeti társaság) útján gyakorolja.
(7) Az állam az elővásárlási jogát vagy a vételi jogát a bejelentés napjától számított harmincadik nap végéig megtett
nyilatkozatával az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatja.
(8) A tűzifa Magyarország területéről külföldre történő kiszállítása akkor kezdhető meg, ha az az elővásárlási jog vagy
a vételi jog gyakorlására a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem kerül sor, vagy a NÉBIH az elővásárlási jogról
vagy a vételi jogról való lemondásról a 3. § (6) bekezdése szerint tájékoztatást adott.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés
1.
a) pontja szerinti bejelentést az értékesítő,
2.
b) pontja szerinti bejelentést a tűzifát külföldre kivinni szándékozó
természetes személy, egyéni vállalkozó vagy jogi személy vagy egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: bejelentő)
írásban, magyar nyelven teszi meg.
(2) A bejelentés tartalmazza
a)
a bejelentő természetes személy vagy egyéni vállalkozó
aa)
természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát vagy magyarországi
lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, EUTR technikai azonosító számát,
ab)
állampolgárságát,
ac)
elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
ad)
fizetési számlaszámát;
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b)

a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet
ba)
nevét, székhelyét és – ha van – magyarországi fióktelepének címét, adószámát, cégjegyzékszámát,
ennek hiányában egyéb, az azonosítást szolgáló nyilvántartási számát, EUTR technikai azonosító
számát,
bb)
hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,
bc)
elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
bd)
fizetési számlaszámát;
c)
a tűzifa
ca)
mennyiségi mutatóit, pontos termékmegnevezését, fafaját és az 1. melléklet szerinti KN besorolását,
cb)
szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, a tűzifa aktuális piaci
értékét;
d)
a címzett nevét és címét, ahová a tűzifa leszállításra kerül;
e)
a tűzifa tárolási helyét a bejelentés időpontjában;
f)
a tűzifa értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát, valamint
g)
a tűzifa kiviteléhez felhasználni tervezett szállítójegyek sorszámát.
(3) A bejelentést a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton kell megtenni.
(4) A bejelentéshez csatolni kell a tűzifa külföldre történő
a)
értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint – ha az rendelkezésre áll – a számla,
illetve
b)
szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő kiszállítást igazoló okirat
másolatát.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok magyar nyelvű
fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.
3. §

(1) A NÉBIH által közzétett adatok szerint faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység tiltása alatt álló személy
vagy EUTR technikai azonosítóval nem rendelkező személy bejelentését érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) A NÉBIH a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 2. §-ban
meghatározott formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek nem felel meg, a NÉBIH
a bejelentést visszautasítja, azzal, hogy a bejelentés formai okok miatt nem alkalmas a tartalmi vizsgálatra,
és új bejelentést szükséges megtenni.
(3) Ha a bejelentés a 2. §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a NÉBIH a bejelentést továbbítja
a miniszter részére, aki – indokolt esetben az érintett miniszterek bevonásával – megvizsgálja arra vonatkozóan,
hogy a tűzifa külföldre történő értékesítése, illetve kivitele jelentős mértékben akadályozza-e vagy ellehetetleníti-e
a Magyarország energiabiztonságának fenntartásához szükséges alapanyag-ellátást, veszélyezteti-e a közellátást,
vagy jelent-e kockázatot az energiaellátás-biztonságra.
(4) A miniszter a (3) bekezdésben meghatározott körülmények fennállásáról írásban tájékoztatja a NÉBIH-et, és kijelöli,
hogy az állam az elővásárlási jogot vagy vételi jogot mely erdészeti társaság útján gyakorolja.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a NÉBIH haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt, hogy a bejelentésben
meghatározott tűzifa vonatkozásában az erdészeti társaság elővásárlási vagy vételi jogot gyakorol, ezzel egyidejűleg
tájékoztatja a kijelölt erdészeti társaságot a 2. § (2) bekezdése szerinti adatokról és a bejelentő tájékoztatásának
időpontjáról.
(6) Ha a miniszter álláspontja szerint a (3) bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn, erről tájékoztatja
a NÉBIH-et, amely az elővásárlási jogról vagy a vételi jogról való lemondásról szóló tájékoztatást ad a bejelentőnek.
(7) Az (5) vagy a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételéig a NÉBIH-hez előterjesztett kérelmében a bejelentést
a bejelentő írásban visszavonhatja, és a NÉBIH a bejelentéssel összefüggő eljárást megszünteti. A bejelentéssel
összefüggő eljárás megszüntetése a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.
(8) A bejelentésre – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére,
az adatkezelésre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre,
az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, a döntés formájára és közlésére,
az ellenőrzésre, a hivatalbóli eljárásra, az eljárási költségekre, továbbá a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit,
azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.
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4. §

(1) A NÉBIH által hozott – önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével –, véglegessé vált döntés ellen
indított perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.
(2) Azonnali jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.
(3) A bíróság a kérelem beérkezését követően nemperes eljárásban 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést
megállapítja, a döntést hatályon kívül helyezi, és a NÉBIH-et új eljárásra kötelezi.

5. §

(1) Az elővásárlási jogot vagy vételi jogot a miniszter által a 3. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásban kijelölt erdészeti
társaság az állam nevében saját forrásai terhére gyakorolja.
(2) A vételi jog gyakorlása során a vételárról és annak teljesítéséről a bejelentő és az erdészeti társaság állapodik meg.
Ha az erdészeti társaság és a bejelentő a vételi jog gyakorlása során a vételár összegében nem állapodik meg,
az erdészeti társaság a tűzifa aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló
tájékoztatást követő nyolc napon belül megfizeti a bejelentőnek a bejelentő 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja
vagy 2. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fizetési számlájára, aki ezt követően, a már megfizetett összegen
felüli követelését polgári peres eljárás keretében érvényesítheti, a bejelentő általi perindításnak nincs halasztó
hatálya. A tűzifa aktuális piaci értékét a vételi jog gyakorlásának időpontját megelőző 30 napban bejelentett
2. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti összegek átlagával kell meghatározni.
(3) Az elővásárlási vagy vételi jog gyakorlását követően a tűzifa ellenértékének megfelelő összeg bejelentőnek történő
megfizetésével e rendelet alapján a tűzifa az erdészeti társaság tulajdonába kerül.
(4) Az erdészeti társaság a tűzifamennyiséget szociális célokra vagy állami vagy önkormányzati közfeladat zavartalan
biztosításának ellátására használhatja fel.

6. §

(1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.
(2) Figyelmeztetés közigazgatási szankció alkalmazásának nincs helye.
(3) A rendőrség és az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel
átveheti, lekérdezheti a NÉBIH nyilvántartásából a bejelentésre és a 3. § (5) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatásra
vonatkozó adatokat.

7. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően, ha a bejelentő nem
tesz eleget az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy az 1. § (8) bekezdésében foglaltakat megsérti,
a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság a bejelentő terhére a be nem jelentett vagy a visszaigazolással nem
rendelkező tűzifa általános forgalmi adó nélküli piaci értékének negyven százalékáig terjedő közigazgatási bírságot
szab ki.
8. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §		
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.
10. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Magyarország energiaellátás-biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű,
faalapú nyersanyagok és termékek a Tanács vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelete alapján besorolva
KN besorolás

Bejelentésköteles termékek

1.

4401 11 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában tűlevelű fából

2.

4401 12 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában nem tűlevelű fából

3.

4401 21 00

Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából

4.

4401 22 90

Faforgács vagy hasonló részek más fából – Más

5.

4401 31 00

Fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló
alakra tömörítve – Falabdacs (pellet)

6.

4401 32 00

Fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló
alakra tömörítve – Fabrikett

7.

4401 39 00

Fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló
alakra tömörítve – Más

A Kormány 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvényt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
gyógyászati segédeszköz: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti – társadalombiztosítási támogatással rendelt – elektromos
kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor,
2.
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f ) pontja
szerinti háztartás,
3.
jogosult: olyan egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy
háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ,
4.
kedvezmény: a jogosult részére az e rendelet szerint határozatban megállapított, az egyes egyetemes
szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott mennyiségen felül biztosított villamosenergia-mennyiség.
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3. §

(1) A jogosult a felhasználási hely esetében a (3) bekezdés szerint részesülhet kedvezményben.
(2) A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási
hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető.
(3) A kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a kedvezmény mértéke jogosultanként 1697 kWh.
A kedvezmény augusztus 1. és július 31. közötti időszakra (a továbbiakban: kedvezményes év) vonatkozik.
(4) A kedvezmény – a kérelem kedvezményes év közben történő benyújtása esetén – a kérelem benyújtásának évében
a kedvezményes évből hátralévő időtartamra naparányosan jár.

4. §

(1) A kedvezményre való jogosultság tekintetében – a jogosult kérelmére – a felhasználási hely szerint illetékes
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el. A kedvezményre való jogosultságot
a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. A kormányhivatal a jogosultakról nyilvántartást vezet.
(2) A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai, a kedvezményre
való jogosultság megállapítása szempontjából a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai az irányadók.
(3) A kormányhivatal a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel
használó személy természetes személyazonosító- és lakcímadatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban
ellenőrzi.
(4) A kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság tekintetében ellenőrzi, hogy a jogosult vagy a jogosulttal
egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy részére kiszolgáltatásra
került-e társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz.
(5) A (4) bekezdés szerinti ellenőrzés céljából a kormányhivatal adatot igényel a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőtől.
(6) A kormányhivatal az (5) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítése érdekében elektronikusan továbbítja a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő adatkezelője számára a jogosult, illetve a vele egy háztartásban élő személy
természetes személyazonosító adatait és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az adatigénylést követően elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja
a kormányhivatalt a (4) bekezdés szerinti adatokról.
(8) A kormányhivatal a (3) és (4) bekezdés szerinti adatokat a kedvezményes év végéig kezeli. A megőrzési idő leteltét
követően az adatokat haladéktalanul törölni kell.

5. §

(1) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kialakított
igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a kormányhivatal honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
(2) A kormányhivatal az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.
(3) A kérelem benyújtásakor igazolni kell az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony fennállását, vagy
ha az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján történt már számlakibocsátás, akkor az utolsó számla teljesítését.
(4) A kérelem benyújtásával a jogosult, illetve a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi
rendszerességgel használó személy hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak az egyetemes
szolgáltató, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére történő továbbításához.
(5) A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor
benyújtható.
(6) A kedvezmény a végleges határozat szerinti időponttól jár.

6. §		
A kedvezményre való jogosultságot megállapító döntésben a kedvezmény mértékéről kWh-ban kifejezve kell
rendelkezni.
7. §

(1) A kedvezményre való jogosultság megállapításáról, változásáról vagy annak megszűnéséről a kormányhivatal
az egyetemes szolgáltatót a 2. melléklet szerinti adatok közlésével elektronikus úton 5 napon belül értesíti.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, az egyetemes szolgáltató felhívására
a kormányhivatal soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről és pótlásáról. A kedvezmény csak
a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető. Ha a hiányos
vagy hibás adatot tartalmazó értesítés a jogosultnak nem róható fel, a kedvezmény érvényesítése során nem érheti
hátrány.
(3) A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti.
A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint az új felhasználási hely tekintetében dönt új határozat
kiadásáról.
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(4) A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását – ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését és
a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy felhasználási
helyében történő változást is – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a kormányhivatalnak.
A kormányhivatal a bejelentés alapján a 6. § szerint dönt új határozat kiadásáról.
8. §

(1) A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet a kedvezménnyel
érintett felhasználási helyen. Ha az ellenőrzés megtartását a jogosult vagy a jogosulttal egy háztartásban
élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neki felróható okból akadályozza,
a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárást megszünteti, vagy megvonja
a fennálló jogosultságot.
(2) Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megvonja,
amelyről az egyetemes szolgáltatót a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti.
(3) A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevő a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének
és a kedvezmény ellenértékének az általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt
különbözetét 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.
(4) Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan
igénybevevő a (3) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles az egyetemes szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.

9. §

(1) Az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes
szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti általános árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti.
(2) Az egyetemes szolgáltató – ha az elszámolási időszak nem esik egybe a kedvezményes évvel – a kedvezményes év
zárónapját és a következő kedvezményes év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában
a kedvezményt a kedvezményes évekre megosztva érvényesíti.
(3) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a kedvezmény nem érvényesíthető
az érintett időszakra. A 3. § (3) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés
miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

10. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő huszonkilencedik napon lép hatályba.

11. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának
támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti kedvezményre való jogosultság
megállapításához szükséges igénylőlap tartalma
Az igénylőlapot felhasználási helyenként és az alábbi adattartalommal kell kitölteni
1. A jogosult
1.1. Családi és utóneve:
1.2. Születési neve:
1.3. Anyja neve:
1.4. Születési hely, év, hó, nap:
1.5. Lakcíme:
1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
1.7. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):
1.8. Kedvezménnyel érintett mérő száma:
2. A jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használó személy adatai
(abban az esetben kötelező kitölteni, ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be az igénylőlapot, továbbá
annyiszor kell kitölteni, ahány vele egy háztartásban élő személyre igénybe veszi a jogosult):
2.1. Családi és utóneve:
2.2. Születési neve:
2.3. Anyja neve:
2.4. Születési hely, év, hó, nap:
2.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
2.6. Telefonszáma és e-mail-címe (nem kötelező kitölteni):
3. A kérelem benyújtása során igazolni kell:
3.1. új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy
3.2. amennyiben az egyetemes szolgáltatási jogviszony alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem
benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla teljesítését.
4. Nyilatkozat
4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a kormányhivatal ellenőrizheti.
4.2. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt törvényes késedelmi kamattal növelten
az érintett egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.
4.3. A kormányhivatalnak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és
ellenőrzéséhez szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes villamosenergia-szolgáltató részére
történő adattovábbításhoz hozzájárulok.
4.4. Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a jogosultságom fennállásának
feltételeiben vagy a felhasználási hely címe tekintetében történt változást – annak bekövetkeztétől számított
15 napon belül – a kormányhivatal részére.
4.5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap
		
		

.......................................................
(a jogosult aláírása)

		
.......................................................
		
(a jogosulttal egy háztartásban élő,
		
gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel
		
használó személy aláírása – abban az esetben kell aláírni,
		
ha a lakossági fogyasztó nem saját jogán nyújtja be
		
az igénylőlapot)
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2. melléklet a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése
A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma
A jogosult neve, lakcíme, a felhasználás helye
Ha a kedvezményt a jogosult nem saját jogán veszi igénybe, a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati
segédeszközt napi rendszerességgel használó személy neve
A jogosultság kezdő időpontja
Adat jellege – új, törlő, jogosulatlan
Szolgáltató kódja
Területi villamosenergia-elosztó megnevezése
Település neve
Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatónál szereplő azonosító szám – ügyfél-azonosító, fogyasztásihelyazonosító, szerződésszám, hivatkozási szám, kedvezménnyel érintett mérő gyári száma
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményes villamosenergia-mennyiség felett vételezhető
kedvezményes villamos energia mennyisége

A Kormány 296/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
egyes rendészeti jogszabályok eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény eltérő alkalmazása
1. §

(1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a rendőrség feladatkörébe tartozik – a 3. § szerinti kijelölés esetén – a különleges személyi vagy
tárgyi feltételeket érintő műszaki mentési feladatok ellátása és irányítása.
(2) Az Rtv. 1. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendőrség – a 3. § szerinti kijelölés esetén –
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5–7. §-ában foglaltak
szerint végzi a műszaki mentési feladatok ellátását és irányítását.

2. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény eltérő
alkalmazása
2. §		
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
1. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a Ttv. hatálya a 3. § szerint más rendvédelmi szerv által végzett műszaki
mentésre is kiterjed.
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3. Rendvédelmi szerv kijelölése különleges műszaki mentési feladatokra
3. §		
Ha a műszaki mentés különleges személyi vagy tárgyi feltételt igényel, a műszaki mentési feladatok ellátására és
irányítására a rendőrség terrorizmust elhárító szerve – az Rtv. 4. § (3) bekezdése alkalmazásával – irányítói jogkörben
kijelölhető. A műszaki mentési feladatok ellátására és irányítására történt kijelölése esetén a rendőrség terrorizmust
elhárító szerve a műszaki mentési feladatok ellátása és irányítása során a Ttv. 5–7. §-ában foglaltak szerint jár el.

4. Záró rendelkezések
4. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 10-én lép hatályba.
(2) Az 5. § 2022. augusztus 25-én lép hatályba.

5. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho tv.)
3. § (2a) bekezdését a 2022. évre nem kell alkalmazni.
(2) Az Ekho tv. 4. § (3) bekezdésének rendelkezésétől eltérően a kifizető nem fizet egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulást a közteherfizetési kötelezettségét az Ekho tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása
ellenértékeként juttatott bevétel után.

2. §		
A kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti adóalanyiság választására nem jogosult vagy azt nem választó,
2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 50–56. §-a szerinti átalányadózás
2022. szeptember 1-jétől történő választása esetén 2022. augusztus 31-ét követően a 2022. évben megszerzett
egyéni vállalkozói bevétele tekintetében a rá vonatkozó – az Szja tv. 50. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – bevételi
értékhatár harmadáig alkalmazhatja az átalányadózást, azzal, hogy az Szja tv. 50. § (7) bekezdésének rendelkezését
nem alkalmazza.
3. §		
A 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó közkereseti társaság, betéti társaság,
egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2/A. § (4) bekezdése szerinti
nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni.
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4. §

(1) Ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó vállalkozások tételes adóját alkalmazó betéti társaság, közkereseti
társaság (a továbbiakban együtt: gazdasági társaság) az egyszerűsített végelszámolását az állami adó- és
vámhatósághoz 2022. szeptember 30-ig bejelenti, a gazdasági társaság kisadózóként bejelentett tagja a gazdasági
társaság egyszerűsített végelszámolásának az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentése napjától az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti feltétel hiányában is
felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba.
(2) Az egyszerűsített végelszámolás bejelentésére az (1) bekezdésben előírt határidő az egyéni vállalkozói
nyilvántartásba történő felvétel szempontjából jogvesztő.
(3) Az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv törli az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból, ha a gazdasági
társaság egyszerűsített végelszámolása a gazdasági társaság megszűnése nélkül ér véget, ideértve,
ha az egyszerűsített végelszámolás felszámolási eljárásként folytatódik.

5. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és a 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
a társasági adó devizában történő megfizetéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 66. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adózó az állami adóés vámhatóság részére bejelentheti, hogy a társasági adó fizetési kötelezettségét amerikai dollárban vagy euróban
teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adózó az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon az adóév első napját megelőző hónap első napjáig az adóév egészére nézve tehet.
Tevékenységét az év közben megkezdő adózó az (1) bekezdés szerinti bejelentését az állami adó- és
vámhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg.
(3) Ha az adózó az (1) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő devizáról a másik választható devizára akar áttérni,
bejelentését az adóév utolsó napjáig módosíthatja. A bejelentés módosítása a következő adóév első napjától
hatályos.
(4) Az az adózó, aki az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést tett, az adóév utolsó napjáig az állami adó- és
vámhatóság felé bejelentheti, hogy az adó devizában történő megfizetésének lehetőségével nem kíván élni.
A bejelentés a következő adóév első napjától hatályos.
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(5) Az állami adó- és vámhatóság az adózó e § szerinti bejelentéseit nyilvántartásba veszi, a módosításokat
nyilvántartásában átvezeti. Ha a bejelentés elkésett, az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vétel
megtagadásáról végzésben dönt.
(6) Az e §-ban foglalt határidők jogvesztőek, azok elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
2. §

(1) Az 1. § (5) bekezdése szerint nyilvántartásba vett bejelentés alapján az adózó a bejelentéssel érintett adóév
tekintetében megállapított és bevallott társasági adóelőleg, társasági adó fizetési kötelezettségének a Magyar
Államkincstár által e célból vezetett, deviza adófizetésre nyitott számlára történő átutalással, a bejelentésének
megfelelő devizában tesz eleget. A bejelentéstől eltérő devizanemben vezetett számláról érkező átutalás esetén
az átváltás költsége az adózót terheli.
(2) Az (1) bekezdés szerint utalt euró- vagy amerikaidollár-összeg az utalással érintett bankszámla megterhelésének
napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra
az adózó adószámláján. Amennyiben a terhelés napján nincs a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett
árfolyam, akkor az ezen a napon érvényes legutolsó közzétett árfolyammal számított forintösszeg kerül jóváírásra
az adózó adószámláján.
(3) A (2) bekezdés szerinti forintösszeget az állami adó- és vámhatóság átvezeti a társasági adó befizetése céljából
vezetett államháztartási számlára. Az adó megfizetésének időpontja az (1) bekezdésben meghatározott számlára
teljesített befizetés jóváírásának napja.
(4) Az állami adó- és vámhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla
tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az (1) bekezdés alapján euróban vagy amerikai dollárban
teljesített befizetés euró- vagy amerikaidollár-összegét és devizanemét, az alkalmazott átváltási árfolyamot,
valamint az elszámolt forintösszeget.
(5) Amennyiben a befizetést az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
12. § (1) vagy (2) bekezdésében megjelölt számlákra kell megfizetni, az (1) bekezdés nem alkalmazandó.

3. §		
Az adózó 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentést első alkalommal a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév
tekintetében az adóév első napját megelőző hónap első napjáig tehet.
4. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének,
nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában és 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók (a továbbiakban: tanuló) száma alapján,
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (3) bekezdésére, valamint a szakképzésről
szóló 2019. évi LXXX. törvény 121. §-ában foglaltakra, a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán
köznevelési vagy szakképző intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére havonta
130 000 forint/hó/tanuló fajlagos összeg (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) kerül megállapításra
2022. szeptember 1-jétől.
(2) A kiegészítő támogatás abban az esetben illeti meg a fenntartót, ha a tanuló számára az adott hónapban
az alapellátáson felüli heti öt óra egyéni felkészítést biztosította.

2. §

(1) A fenntartó az őt 2022. szeptember 1. napjától az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig megillető kiegészítő támogatás összegét havonta
igényelheti az általa fenntartott köznevelési vagy szakképző intézménnyel jogviszonyban álló tanulók havi
átlaglétszáma alapján.
(2) A kiegészítő támogatás igénylése, elszámolása során, ha egy tanuló nem a teljes hónapban részesül nevelésbenoktatásban, egy tizedesre kerekítve kell megállapítani az adott havi létszámot.

3. §

(1) A fenntartó a kiegészítő támogatást a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022. évben első alkalommal
2022. október 5. napjáig a 2022. szeptember havi tényadat alapján, ezt követően 2022. november 5. napjáig
a 2022. október havi tényadat, valamint a 2022. november és 2022. december hónapok becsült adatai alapján
igényelheti. A támogatás iránti igényt ezt követően havonta, a teljesítést követő hónap ötödik napjáig kell
benyújtani a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes megyei igazgatóságához (a továbbiakban:
igazgatóság). A fenntartó a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy az általa fenntartott köznevelési vagy szakképző
intézménnyel a tanuló jogviszonyban áll.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállását igazoló adatot az igazgatóság a veszélyhelyzet megszűnéséig kezeli.
(3) A kiegészítő támogatás iránti igény elbírálásának ügyintézési határideje 10 nap. Az igazgatóság a kérelemnek
jogszerű hallgatással is helyt adhat.
(4) A fenntartót megillető kiegészítő támogatást havonta utólag, az igénylést követő hónap hetedik napjáig
kell folyósítani, első alkalommal 2022. november hónapban a 2022. szeptember havi összeget, ezt követően
2022. december hónapban a 2022. október, november és december havi támogatásokat egy összegben.

4. §

(1) A kiegészítő támogatás megállapítása – a fenntartó kérelme alapján – két részletben, utólag 2022. december 31-ig,
valamint a veszélyhelyzet megszűnéséig történik.
(2) A kiegészítő támogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére a Vhr. szabályait kell alkalmazni. A fenntartók
a támogatásra való igényüket a 2022. évi elszámolásuk keretében is érvényesíthetik.
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5. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 300/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 300/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. sorral egészül ki:
(A
1.

21.

A beruházás megnevezése)

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
három telephelyén, Budapesten (lágymányosi egyetemi campuson),
Szegeden (Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Parkjában),
Zalaegerszegen (ZalaZONE Ipari Parkban) megvalósítandó beruházások
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A Kormány 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról és az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában,
az 1. § (2) bekezdése tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 17. és 27. pontjában,
a 4. § e) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § f ) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § h) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 4. § i) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában,
az 5. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 6/R. §-sal és 6/S. §-sal egészül ki:
„6/R. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
továbbá
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 86. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási, nevelési, kutatásfejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű,
geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és építmények helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési
szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 25 méter,
6. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,
7. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
8. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
9. telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,
10. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani,
a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
12. a beruházással érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó létesíthető,
13. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete
alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

5654

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 134. szám

14. a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,
15. a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő
fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.
6/S. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 87. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
továbbá
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 87. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon orvosi, orvostechnológiai,
kutatási, biotechnológiai, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport,
ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el
az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,
4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,
5. az utcai párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 26 méter,
6. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,5 m2/m2,
7. a parkolási célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 3,0 m2/m2,
8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
9. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
10. a tereprendezés mértéke 1 méter,
11. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
12. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete
alapján számított személygépkocsik számának legalább 25%-ának elhelyezését kell biztosítani,
13. az egyes épülettömbök közötti átjárhatóságot biztosító hidak és térbeli csomópontok nem számítanak
bele a beépítési százalékba, valamint az alatta lévő területek beszámíthatóak a zöldterületbe, ha az alábbi
paraméterekkel rendelkeznek:
13.1. a terepszint és a híd alsó síkja között van legalább 8 méter szabad, átjárható, benapozott tér- a híd és a térbeli
csomópont legfeljebb oszlopokkal van alátámasztva,
13.2. a híd szélessége nem több, mint 6,00 méter, valamint
13.3. a térbeli csomópont alapterülete legfeljebb 400 m2.”
(2) Az R. a következő 6/T. §-sal egészül ki:
„6/T. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 88. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
továbbá
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 88. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató,
kulturális, művelődési, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, a kutatás-fejlesztés építménye, sport, ipari és
közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek, parkolóház rendeltetésű
épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok
és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2/m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,
6. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 60 méter,
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8. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
9. a kialakítható legkisebb telekméret nem korlátozott,
10. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető, korábbi épület, építmény elbontható, bővíthető és átalakítható,
11. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete
alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani.
(3) A 2. melléklet 88. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye
kiadásának feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.”
(3) Az R. a következő 6/U–6/W. §-sal egészül ki:
„6/U. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 89. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
továbbá
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 89. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató,
kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, kutatási, innovációs, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű,
geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok
és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,
6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
7. a beépítés módja nem korlátozott,
8. a telekszélesség mértéke nem korlátozott.
6/V. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
továbbá
b) ha a hatályos településrendezési tervek vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési terveket
és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon kereskedelmi, szolgáltató,
kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési, kutatás-fejlesztés rendeltetésű
létesítmények és épületek és azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és
egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 60%,
4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb értéke 80%,
5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,
6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
7. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
8. a telekszélesség megengedett legnagyobb mértéke 120 méter.
6/W. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
továbbá
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
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(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási, nevelési, kutatásfejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, sport, szálláshely, ipari és közlekedési rendeltetésű,
geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és építmények helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési
szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
2. a kialakítható legkisebb telekméret 400 m2,
3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 75%,
5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 30 méter,
6. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,
7. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
8. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
9. telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,
10. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani,
a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
12. a beruházással érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó létesíthető,
13. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete
alapján számított személygépkocsik számának legalább 40%-ának elhelyezését kell biztosítani,
14. a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházás tekintetében a helyi településrendezési eszközben
előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre
vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.”
2. §		
Az R. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról és az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr52.) megállapított
1. § (2a), (3), (4) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/R–6/W. §-át, 7/F. §-át, 7/R. §-át,
1. melléklet 26–28. pontját, 2. mellékletében foglalt táblázat 86–91. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat
11–14. sorát a Módr52. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R.
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet,
c)
3. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
4. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
lép.

1. § (2a) bekezdésében a „64. és 84.” szövegrész helyébe a „64., 84., 87–89. és 91.” szöveg,
1. § (3) bekezdésében a „70–73. és 81–85.” szövegrész helyébe a „70–73., 81–87. és 89–91.” szöveg,
1. § (4) bekezdésében a „64. és 84.” szövegrész helyébe a „64., 84., 86., 87., 89. és 90.” szöveg,
1. § (7) bekezdésében a „64. és 82.” szövegrész helyébe a „64., 82., 87–89. és 91.” szöveg,
3. § (3) bekezdésében a „79., 84. és 85.” szövegrész helyébe a „79. és 84–91.” szöveg,
3. § (5) bekezdésében a „66. és 79.” szövegrész helyébe a „66., 79. és 86–91.” szöveg,
5. § (2) bekezdésében az „58. és 81–85.” szövegrész helyébe az „58., 81–87., 89. és 91.” szöveg,
7/F. §-ában a „65. és 66.” szövegrész helyébe a „65., 66. és 86–91.” szöveg,
7/R. §-ában a „43.” szövegrész helyébe a „43., 88., 89. és 91.” szöveg
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5. §		
Hatályát veszti az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Az R. 1. melléklet 26. és 27. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a melléklet a következő 28. ponttal
egészül ki:
(A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási
hatósági ügyek)
„26. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
27. azok az 1–26. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
28. az 1–27. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

2. melléklet a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 86–91. sorral egészül ki:

1.

86.

(A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

A MOL-Pannon Egyetem
Körforgásos Gazdaság
Tudományos és Innovációs
Park és Technológiai Park
beruházás

Nagykanizsa külterület 0428/1, 0429,
0431/2, 0432/4, 0432/5, 0432/6,
0432/7, 0432/8, 0432/9, 0432/10,
0432/11, 0432/12, 0432/13, 0432/14,
0432/15, 0432/16, 0432/17, 0432/19,
0432/20, 0432/21, 0432/22, 0432/23,
0432/24, 0432/25, 0432/26, 0432/27,
0433, 0434, 0435, 0436/1, 0436/2,
0436/3, 0436/4, 0436/5, 0436/16,
0436/17, 0436/18, 0436/19, 0436/23,
0436/24, 0436/25, 0436/26, 0436/27,
0436/28, 0436/29, 0436/30, 0436/31,
0436/32, 0436/33, 0436/34, 0436/35,
0436/37, 0436/38, 0436/39, 0436/40,
0436/41, 0437/1, 0437/2, 0440/5
helyrajzi számú ingatlanok és
Nagykanizsa belterület 35/1, 35/2,
82/10, 82/13, 82/15, 82/16, 82/17,
82/18, 82/19, 83, 84, 85/5, 85/6, 91/1,
148/1, 148/2, 149, 151, 152, 153/4,
153/5, 157, 158/2, 159, 160, 161/2,
162, 163/2, 164, 165, 166, 168, 170,
171, 173, 174, 176, 181, 183/2, 184,
185, 186/1, 186/3, 187, 191/2, 221/1,
221/2, 223, 85/2 helyrajzi számú
ingatlanok

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Zala Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
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87.

Semmelweis Egyetem
Tudományos és Innovációs
Park és iMedTech Kiválósági
Központ megvalósítása

Budapest VIII. kerület belterület 36056,
36057, 36064, 36065, 36066, 36071,
36073 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

88.

Győri Széchenyi István
Egyetem Tudományos és
Innovációs Park megvalósítása

Győr belterület 8486/15, 8486/16,
8508, 8509/1, 8698 helyrajzi számú
ingatlanok

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

89.

Pécsi Tudományegyetem
Tudományos Innovációs Park
megvalósítása

Pécs belterület 4956, 4954, 4829,
4953, 4946, 5105, 5096, 5094, 5104/2,
4703, 4714/8, 4714/10, 4714/11,
2917/5, 2942, 2917/2, 3217, 3206,
3205, 50847/8 és Pécs külterület
0115/3, 0115/7, 0115/6 helyrajzi
számú ingatlanok

Baranya Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

90.

Miskolci Egyetem Tudományos
és Innovációs Park
megvalósítása

Miskolc belterület 40592/4, 40592/10,
40592/11, 40593/1, 40593/5, 40593/9,
40593/17, 40593/18, 40593/20
helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

Szegedi Tudományegyetem
Science Park Szeged
Tudományos és Innovációs
Park megvalósítása

Szeged II. kerület külterület
01392/3,
01392/4,
01392/6,
01392/17,
01392/23,
01392/24,
01392/26,
01392/27,
01392/28,
01392/29,
01392/33,
01392/36
helyrajzi számú ingatlanok

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

91.
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3. melléklet a 301/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 11–14. sorral egészül ki:
(A

B

C
A beruházás megvalósításához

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

szükséges közterület-használat
időtartama)

11.

A MOL-Pannon Egyetem
Körforgásos Gazdaság
Tudományos és Innovációs
Park és Technológiai Park
beruházás

Nagykanizsa külterület 0428/1, 0429,
0431/2, 0432/4, 0432/5, 0432/6,
0432/7, 0432/8, 0432/9, 0432/10,
0432/11, 0432/12, 0432/13, 0432/14,
0432/15, 0432/16, 0432/17, 0432/19,
0432/20, 0432/21, 0432/22, 0432/23,
0432/24, 0432/25, 0432/26, 0432/27,
0433, 0434, 0435, 0436/1, 0436/2,
0436/3, 0436/4, 0436/5, 0436/16,
0436/17, 0436/18, 0436/19, 0436/23,
0436/24, 0436/25, 0436/26, 0436/27,
0436/28, 0436/29, 0436/30, 0436/31,
0436/32, 0436/33, 0436/34, 0436/35,
0436/37, 0436/38, 0436/39, 0436/40,
0436/41, 0437/1, 0437/2, 0440/5
helyrajzi számú ingatlanok és
Nagykanizsa belterület 35/1, 35/2,
82/10, 82/13, 82/15, 82/16, 82/17,
82/18, 82/19, 83, 84, 85/5, 85/6, 91/1,
148/1, 148/2, 149, 151, 152, 153/4,
153/5, 157, 158/2, 159, 160, 161/2,
162, 163/2, 164, 165, 166, 168, 170,
171, 173, 174, 176, 181, 183/2, 184,
185, 186/1, 186/3, 187, 191/2, 221/1,
221/2, 223, 85/2 helyrajzi számú
ingatlanok

2022. november 1. –
2028. november 1.

12.

Semmelweis Egyetem
Tudományos és Innovációs
Park és iMedTech Kiválósági
Központ megvalósítása

Budapest VIII. kerület belterület 36056,
36057, 36064, 36065, 36066, 36071,
36073 helyrajzi számú ingatlanok

2023. február 1. –
2028. december 31.

13.

Pécsi Tudományegyetem
Tudományos Innovációs Park
megvalósítása

Pécs belterület 4956, 4954, 4829,
4953, 4946, 5105, 5096, 5094, 5104/2,
4703, 4714/8, 4714/10, 4714/11,
2917/5, 2942, 2917/2, 3217, 3206,
3205, 50847/8 és Pécs külterület
0115/3, 0115/7, 0115/6 helyrajzi
számú ingatlanok

2023. 09. 01. –
2027. 12. 31.

14.

Miskolci Egyetem Tudományos
és Innovációs Park
megvalósítása

Miskolc belterület 40592/4, 40592/10,
40592/11, 40593/1, 40593/5, 40593/9,
40593/17, 40593/18, 40593/20
helyrajzi számú ingatlanok

2023. 01. 01. –
2026. 12. 31.
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A Kormány 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A hálózati engedélyesek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 35. §
(8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről
szóló részletes tájékoztatót – a Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően – másodszorra 2023. január 31-éig teszik közzé.
(2) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és
a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult,
a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és
elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére
vonatkozó felhívás kiadásának határideje – az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően – 2022. november 2. napja.

2. §

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

3. §

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

4. §		
E rendelet rendelkezéseit a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy a villamosenergia-rendszer műszaki biztonságára és a folyamatos
ellátásbiztonság érdekére való tekintettel a műszaki gazdasági tájékoztató és a megvalósíthatósági tanulmány
készítésére vonatkozó felhívás tartalmát a kiadásukkor hatályos jogszabályi és villamosenergia-ellátási szabályzati
rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 24/2022. (VIII. 9.) AM rendelete
az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra
vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes
anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés
26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó
határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal
kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
2. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. §-ában a „ , környezeti eredetű” szövegrész,
b)
2. § 8. pontja,
c)
4. § b) pontja és
d)
2. melléklete.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ólom felső határértékei tekintetében
történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 9-i (EU) 2021/1317 bizottsági rendelet és
b)
az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ópium-alkaloidok felső határértékei
tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. december 3-i (EU) 2021/2142 bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 24/2022. (VIII. 9.) AM rendelethez
„3. melléklet a 49/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékek
A

B

C

1.

Természetes eredetű ártalmas anyag

Élelmiszercsoport, élelmiszerfajta

Határérték

2.

Szolanin-egyenérték

nyers, hámozatlan burgonya

100 mg/kg
”
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1386/2022. (VIII. 9.) Korm. határozata
a hazai földgázkitermelés növelése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány az ellátásbiztonság, fenntarthatóság és a magyar ásványvagyon-gazdálkodás elvei figyelembevételével
1. egyetért a hazai földgázkitermelés növelésének szükségességével;
2. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg
a földgázkitermelés engedélyezési környezetét, és tegyen javaslatot;
a)
a szabályozás egyszerűsítésére, valamint
b)
az engedélyezés gyorsítására a szénhidrogén-kutatási és -termelési beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint kiemelten közérdekű
beruházássá nyilvánításával;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
2022. október 1.
3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a földgázkitermelés növelése érdekében – a pénzügyminiszter
bevonásával – tegyen javaslatot arra, hogy a kitermelési szinteket megtartó, valamint a kitermelés növelését
szolgáló beruházások ráfordításai a bányajáradék-rendszerben – az előirányzott költségvetési bevételek biztosítása
mellett – ösztönzésre kerüljenek;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. október 1.
4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a szénhidrogén-tartalmú inert földgáz nagyobb arányú
kitermelésének és felhasználásnak biztosítására tegyen javaslatot a földgázátviteli hálózat keverőköreinek
bővítésére, fejlesztésére, új keverőkörök létesítésére;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. október 1.
5. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy vizsgálja meg az MVM Energetika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság hazai földgáztermelésben való szerepvállalása növelésének a lehetőségét;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
azonnal
6. felkéri a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét, hogy működjön közre a 2., 3., 4. pont szerinti
feladat végrehajtásában;
7. felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy működjön közre a 4. pont szerinti feladat
végrehajtásában.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1387/2022. (VIII. 9.) Korm. határozata
az ideiglenes védelemre jogosult köznevelésben, szakképzésben tanulók fejlesztésének, nevelésénekoktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról
A Kormány
1. egyetért az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról,
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában és
8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának
megvalósítása érdekében a köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmények fenntartói részére
szükséges forrásbiztosítással;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében kiegészítő támogatásként havonta a tanulók
havi átlaglétszáma alapján 130 000 forint/hó fajlagos összeg kerüljön megállapításra 2022. szeptember 1-jétől,
amely abban az esetben illeti meg a fenntartót, ha a tanuló számára az adott hónapban az alapellátáson felüli heti
öt óra egyéni felkészítést biztosította;
3. felhívja a belügyminisztert, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
33. § (4b) bekezdése szerint a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények esetében
a Klebelsberg Központ által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján
tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított
forrás átcsoportosításának engedélyezését a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 15. Klebelsberg Központ cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
4. felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – a kultúráért és innovációért felelős miniszter
bevonásával – a szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrumok részeként működő szakképző
intézmények esetében a Kulturális és Innovációs Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal
egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt
fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és
működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet,
6. Szakképzési Centrumok cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
5. felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – a kultúráért és innovációért felelős miniszter
bevonásával – a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények esetében
a Kulturális és Innovációs Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok
alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított
forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 7. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
6. felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – a kultúráért és innovációért felelős miniszter
bevonásával – az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmények köznevelési és szakképző intézményei
esetében a Kulturális és Innovációs Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett
igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos
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7.

8.

9.

10.

összeggel számított forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és
működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények
támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – az agrárminiszter bevonásával –
az Agrárminisztérium által fenntartott, illetve fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési, illetve szakképző intézmények
esetében az Agrárminisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó
5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok
támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv.
1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
felhívja a belügyminisztert, hogy Áht. 33. § (4b) bekezdése szerint a tankerületi központok által fenntartott
köznevelési intézmények esetében a Klebelsberg Központ által összesített, oktatási nyilvántartásokkal
egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél
a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosításának engedélyezését a Magyarország
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2023. évi Kvtv.) 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím,
1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 15. Klebelsberg Központ cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – a kultúráért és innovációért felelős miniszter
bevonásával –, a szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrumok részeként működő szakképző
intézmények esetében a Kulturális és Innovációs Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal
egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban
foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú
humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és
Innovációs Minisztérium fejezet, 6. Szakképzési Centrumok cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – a kultúráért és innovációért felelős miniszter
bevonásával – a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények esetében a Kulturális és Innovációs
Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig
kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását
a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési
feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére,
a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 7. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
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11. felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – a kultúráért és innovációért felelős miniszter
bevonásával – az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmények köznevelési és szakképző intézményei
esetében a Kulturális és Innovációs Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési
adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel
számított forrás átcsoportosítását a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési
támogatás jogcímcsoport terhére, a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények
támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
12. felhívja a belügyminisztert, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése szerint – az agrárminiszter bevonásával –
az Agrárminisztérium által fenntartott, illetve fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési, illetve szakképző
intézmények esetében az Agrárminisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési
adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezze a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel
számított forrás átcsoportosítását a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési
támogatás jogcímcsoport terhére, a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági
középfokú szakoktatás intézményei cím javára;
Felelős:
belügyminiszter
agrárminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során
13. visszavonja az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának
megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról szóló 1179/2022. (III. 23.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi
Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból
történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint
kötelezettségvállalás engedélyezéséről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
a)
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcímnek a 3. Köznevelés
speciális feladatainak támogatása jogcímcsoporttal,
b)
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek a 36. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
alcímmel,
c)
21. Központi kezelésű előirányzatok címnek a 8. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, az 1. Az Országos Kórházi Főigazgatóság
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, az 1. Társasági részesedés vásárlása

5666
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

jogcímmel és a 2. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
forrásjuttatásai jogcímmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 62 050 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 61 654 064 030 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 801 423 411 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére,
a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 37 288 349 579 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi
tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére,
a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 5. pont
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
37 288 349 579 forinttal történő túlteljesülését;
az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője
számára, hogy a „Zárjegy közbeszerzése a 2023–2024. évekre” tárgyú beszerzési eljárás (a továbbiakban: Beszerzési
eljárás) vonatkozásában – annak becsült értéke alapján – a 2023–2024. évek mint a költségvetési évet követő évek
kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 10 436 027 952 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;
az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a költségvetési évet követő évek kiadási
előirányzatai terhére a Beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan vállalható kötelezettségek 2023–2024. évekre vonatkozó
felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2023. évre vonatkozóan 5 140 900 469 forint,
b)
a 2024. évre vonatkozóan 5 295 127 483 forint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító
374873

Fejezet
szám

XLII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Jogcím
szám

43

396917

K5

44
XLIII.

1

K5
2

329639
2
377073

Kiemelt
előir.
szám

2

1

1

3

K6

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Megtakarítási Alap

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

62 000 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-62 000 000 000

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
Beruházások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Beruházások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

50 000 000
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1. melléklet az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

-50 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
62 050 000 000

III. n.év

IV. n.év

62 050 000 000

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

5667

5668

2. melléklet az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
391695

333639

015558

VI.

XI.

Cím
szám

26

1

198291

2

002718

6
8

397762
21

386395

K1
K2
K3
K1
K2

9

K5
K6
1

16

K3
K5

2

K3
K6
K7
K3
K6
K7
K3
K6

2

42

K5

1

K3
K5
K8

1

K3

17

330039

21
399739
000516

1

XV.
XX.

5

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6
8

1

2

K5
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Bíróságok
Kúria
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Magyar Honvédség
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
MH Egészségügyi Központ
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Országos Kórházi Főigazgatóság
Dologi kiadások
Vízügyi Igazgatóságok
Dologi kiadások
Beruházások
Központi kezelésű előirányzatok
Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Dologi kiadások
Kulturális és Innovációs Minisztérium

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

964 380 531
125 369 469
692 962 428
70 796 460
9 203 540
1 353 006 311
164 162 917

244 630
613 755 370

54 559 107
2 297 907 520
249 080 371
2 290 184 167
992 265 370
126 969 520
17 780 000
1 475 553 945

650 000 000
5 450 000
9 660 714 286
1 239 285 714

23 000 000
46 440 000
668 652 786

50 000 000
509 911 253
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XIV.
331651

Jogcím
szám

12

385562

198279

Jogcím
csop.
szám

2

30

XIII.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

4

227942

7

218672

11

218605

12

20
386362

4

13

386473
XXI.

20

331340
XLII.
263478
374873

42

1

4

K5

7

K5

1

K5

1

K5
K8

2

K3

2

K5
K8

43
XLVII.

2

197524
263145

K1
K2
K3

12

386340

LXV.

379839

Közgyűjtemények

K1
K2
K3
K6
K7

K5
7

1

K8

4

K5
K8

5

K3

239 983 334
37 381 078
67 635 588
5 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Egyetemek, főiskolák

K3

11

295268

Egyéb kulturális intézmények

K1
K2
K3
K6

Művészeti intézmények
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016357

Dologi kiadások

5 666 472 020

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

1 613 916 667
224 532 333
1 100 106 473
844 833 333
33 333 333

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

199 134 000
30 866 000
666 666 667

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

120 760 350
133 333 334
12 572 065 197
416 000 000
63 333 333

404 458 333

1 355 900 000
345 000 000
-61 654 064 030

11 161 716 962
1 355 000 000
345 000 000
900 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

B1
B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 355 900 000
345 000 000

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

5669

Fejezet
szám

I.
391695
333639
015558
385562

26

VI.
XI.

XIII.

198279
198291
002718

331651
330039
000516
016357
227942
218672
218605

12
30

1

21
XIV.

XV.
XX.

9
17

295268

197524

1

2

42

1
1

4

13

XLVII.

16

2

12

386340

331340

Jogcím
szám

1

11

XXI.

Jogcím
csop.
szám

5
4
7
11
12
20

386362

386473

Alcím
szám

2

2
6
8

397762
386395

Cím
szám

20

2

1

7

4
7
1
1

2

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 782 712 428
80 000 000
1 517 169 228
614 000 000
2 601 546 998
3 409 419 057
1 493 333 945
650 000 000
10 905 450 000
23 000 000
715 092 786
509 911 253
350 000 000
5 666 472 020
3 816 722 139
896 666 667
120 760 350
133 333 334
12 572 065 197
479 333 333

404 458 333

11 161 716 962

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n. év
61 654 064 030

II. n. év

III. n. év
61 654 064 030

IV. n. év
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Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Bíróságok
Kúria
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Magyar Honvédség
MH Egészségügyi Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Belügyminisztérium
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Országos Kórházi Főigazgatóság
Vízügyi Igazgatóságok
Pénzügyminisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Egyéb kulturális intézmények
Egyetemek, főiskolák
Közgyűjtemények
Művészeti intézmények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Beruházás ösztönzési célelőirányzat

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

5670

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
015558

002950

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

XIV.

LXXII.

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6
K7

11

271734

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

K1
K2
K3
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Belügyminisztérium
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

449 267 213
66 824 213
199 142 143
62 457 550
7 158 292
287 512 832
37 376 668
691 684 500
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3. melléklet az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

-1 801 423 411

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
015558
002950

Fejezet
szám

XI.
XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12
11

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Belügyminisztérium
Nemzeti Népegészségügyi Központ

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

784 849 411
1 016 574 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év
1 801 423 411

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

1 801 423 411

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

5671

5672

4. melléklet az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

348617
XIII.
387017
XIV.

21

21

Alcím
szám

1

302691
004118

XVIII.
XLVII.

20

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

57

8

K3
K8

1

1

32

385484
2

K6

K8

2
1

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5

6

399728
XVII.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

K6
1

6

395917

1

1

K5

7

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az Országos Kórházi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Társasági részesedés vásárlása
Beruházások
Technológiai és Ipari Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Országos közúthálózat felújítása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

349 830
699 650 170

430 000
860 000 000

1 820 000 000

32 716 722 278
1 000 000 000

-37 288 349 579

191 197 301

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Fejezet
szám

XI.
348617
387017
302691
004118

395917

XIII.
XVII.
XVIII.
XLVII.

Cím
szám

30

21
20

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

57

6
32

2
2

6

1

7

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Honvédelmi Minisztérium
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Technológiai és Ipari Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Országos közúthálózat felújítása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

700 000 000
860 430 000
32 716 722 278
1 000 000 000

191 197 301

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 134. szám

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
37 288 349 579

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

37 288 349 579

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

5673

5674
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A Kormány 1389/2022. (VIII. 9.) Korm. határozata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány – a MOL – Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tudományos és Innovációs Park és Technológiai Park
Pannon Egyetem által történő megvalósítását elősegítve, a térség fejlődését támogatva – a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) bekezdése és (3) bekezdés c) pontja alapján a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nagykanizsa külterület 0428/1, 0429, 0431/2, 0432/4,
0432/5, 0432/6, 0432/7, 0432/8, 0432/9, 0432/10, 0432/11, 0432/12, 0432/13, 0432/14, 0432/15, 0432/16, 0432/17,
0432/19, 0432/20, 0432/21, 0432/22, 0432/23, 0432/24, 0432/25, 0432/26, 0432/27, 0433, 0434, 0435, 0436/1,
0436/2, 0436/3, 0436/4, 0436/5, 0436/16, 0436/17, 0436/18, 0436/19, 0436/23, 0436/24, 0436/25, 0436/26, 0436/27,
0436/28, 0436/29, 0436/30, 0436/31, 0436/32, 0436/33, 0436/34, 0436/35, 0436/37, 0436/38, 0436/39, 0436/40,
0436/41, 0437/1, 0437/2, 0440/5 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket beruházási célterületté nyilvánítja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 65/2022. (VIII. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 103/B. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva, a pénzügyminiszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Tamásné Czinege Csilla, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 103/B. § (1) bekezdése alapján, más fontos megbízatására tekintettel –
2022. augusztus 1. napján megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 66/2022. (VIII. 9.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– a felsőoktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
Menyhárt Barbarát, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Külhoni Programvezetőjét és
Molnár Dánielt, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökét
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával
– a 2022. augusztus 5-étől 2024. augusztus 4-éig terjedő időtartamra –
megbízom.
		

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.

