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III. Kormányrendeletek

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

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű 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) A  Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, az  1.  mellékletben meghatározott 
nyersanyag vagy termék (a továbbiakban együtt: energiahordozó) – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel –  
az energiapolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) történő regisztrációt (a továbbiakban: bejelentés) 
és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően
a) értékesíthető külföldre, illetve
b) vihető ki az országból.

 (2) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) az energiahordozó bértárolására, valamint
b) a Magyarország területén tranzitforgalom keretében átszállított energiahordozóra.

 (3) Magyarország stratégiai jelentőségű iparpolitikai céljainak érvényesítése, valamint műszaki biztonsági előírások 
és szempontok megtartása érdekében, egyes energiahordozók vonatkozásában e  rendelet alkalmazása alól 
az iparügyért felelős miniszter felmentést adhat.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés
a) a) pontja szerinti bejelentést az értékesítő,
b) b) pontja szerinti bejelentést az energiahordozót 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,

ab) állampolgárságát,
ac) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
ad) fizetési számlaszámát,

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,
bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam, valamint a  nyilvántartást vezető 

szerv megjelölését,
bc) elektronikus és postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét és
bd) fizetési számlaszámát,

c) az energiahordozó
ca) mennyiségi mutatóit és az 1. melléklet szerinti vámtarifaszámát,
cb) szerződésben meghatározott árát, ha pedig nem került sor szerződéskötésre, az  energiahordozó 

aktuális piaci értékét,
d) a címzett nevét és címét, ahová az energiahordozó leszállításra kerül,
e) az energiahordozó értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időpontját, valamint
f ) az energiahordozó tárolási helyét.

 (3) A bejelentést a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell megtenni.
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 (4) A bejelentéshez csatolni kell az energiahordozó külföldre történő
a) értékesítésére vonatkozó szerződés vagy az elfogadott ajánlat, valamint – amennyiben az rendelkezésre áll –  

a számla, továbbá
b) szállításáról szóló szerződés, illetve egyéb, a külföldre történő tervezett kiszállítást igazoló okirat
másolatát.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott okiratok nem magyar nyelven történő kiállítása esetén azok magyar nyelvű 
hiteles fordítását is csatolni kell a bejelentéshez.

3. § (1) A  miniszter a  bejelentés beérkezését követően ellenőrzi, hogy a  bejelentés megfelel-e a  2.  §-ban meghatározott 
formai követelményeknek. Ha a bejelentés e követelményeknek nem felel meg, a miniszter a bejelentés hiányainak 
megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 (2) Ha a  bejelentés a  2.  §-ban meghatározott formai követelményeknek megfelel, a  miniszter a  bejelentéseket  
– indokolt esetben kikérve az  érintett miniszterek, valamint a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 
elnökének véleményét – megvizsgálja arra vonatkozóan, hogy az  energiahordozó 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  energetikai 
ellátásbiztonságra.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott körülmények bármelyikének fennállása esetén a  miniszter írásban tájékoztatja 
az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, valamint a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) is az  elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására vonatkozó 
álláspontjáról, vételi jog esetében megjelölve az  energiahordozó aktuális piaci értékének megfelelő összeget. 
Az MNV Zrt. az 5. §-ban meghatározott módon él a magyar állam elővásárlási vagy vételi jogának gyakorlásával.

 (4) Ha a  magyar állam él az  elővásárlási vagy vételi jogával, a  miniszter a  bejelentés beérkezésétől számított  
tíz munkanapon belül tájékoztatja a  bejelentőt, hogy a  bejelentésben meghatározott energiahordozó 
vonatkozásában az  állam elővásárlási vagy vételi jogot gyakorol, ezzel egyidejűleg tájékoztatja az  MNV Zrt.-t 
a bejelentő tájékoztatásának időpontjáról.

 (5) A  bejelentő a  (4)  bekezdés szerinti tájékoztatást követően a  vételár megfizetéséig az  energiahordozót köteles  
a  2.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti bejelentett tárolási helyén oly módon megőrizni, hogy abban  
kár ne keletkezzen, az energiahordozót el nem idegenítheti és meg nem terhelheti.

 (6) Ha a  magyar állam nem él az  elővásárlási vagy vételi jogával, a  miniszter a  bejelentés beérkezésétől számított  
tíz munkanapon belül a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja.

 (7) A bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának a szállítmányt kísérnie kell, azt a bejelentőnek a fuvarozást végző 
vagy azt szervező rendelkezésére kell bocsátania.

 (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.

4. § (1) A miniszter által hozott – önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen 
indított (3) bekezdés szerinti eljárásban 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 minisztert új eljárásra kötelezi.

5. § (1) A bejelentés vizsgálata alatt a magyar államot
a) a külföldre értékesíteni szándékozott energiahordozóra e rendelet alapján elővásárlási jog,
b) a  külföldre kivinni szándékozott energiahordozóra – ha az  a  bejelentő saját, külföldön lévő telephelyére,  

saját felhasználás céljából kerülne kiszállításra – e rendelet alapján vételi jog
illeti meg, amelyet az MNV Zrt. útján gyakorol.
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 (2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott vételi jog gyakorlása során a  magyar állam az  MNV Zrt. útján 
az energiahordozó aktuális piaci értékének megfelelő összeget a vételi jog gyakorlásáról szóló tájékoztatást követő 
nyolc napon belül megfizeti a bejelentőnek, aki ezt követően a már megfizetett összegen felüli követelését polgári 
peres eljárás keretében érvényesítheti. Az energiahordozó aktuális piaci értékének megfelelő összeg bejelentőnek 
történő megfizetésével a  magyar állam tulajdonjogot szerez az  energiahordozón, a  4.  § szerinti nemperes eljárás 
megindításának nincs halasztó hatálya.

 (3) A tulajdonszerzést követően az energiahordozó állam által történő elszállításáig, de legfeljebb 30 napig a bejelentő 
az energiahordozót a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai szerint 
köteles megőrizni.

 (4) A  3.  § (8)  bekezdésében meghatározott módon a  bejelentés addig vonható vissza, amíg a  miniszter  
3. § (4) bekezdése szerinti döntése nem kerül közlésre.

 (5) Ha az  MNV Zrt. gyakorolja az  elővásárlási vagy vételi jogot – a  3.  § (2)  bekezdése szerinti szempontokkal 
összhangban –,
a) a  magyar állam tulajdonába került energiahordozót állami vagy önkormányzati közfeladat zavartalan 

biztosításának ellátására vagy szociális célokra lehet felhasználni,
b) az  a)  pont szerinti felhasználási cél hiányában a  magyar állam tulajdonába került energiahordozó 

értékesítését az MNV Zrt. az elektronikus aukciós rendszer (a továbbiakban: EAR) útján, elektronikus árverés 
keretében, egy alkalommal, két árverési körben köteles megkísérelni.

 (6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti árverésen olyan természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy vagy egyéb 
szervezet ajánlattevő vehet részt, aki (amely) vállalja, hogy a megvásárolt energiahordozót Magyarország területén 
kritikus infrastruktúrák működésére, fenntartására, fejlesztésére vagy a közellátás biztosítására használja fel.

6. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását a rendőrség és az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi.
 (2) A  rendőrség és az  állami adó- és vámhatóság az  ellenőrzés lefolytatása érdekében közvetlen adathozzáféréssel 

átveheti, lekérdezheti a  miniszter nyilvántartásából a  bejelentésre és a  bejelentés tudomásulvételének 
visszaigazolására vonatkozó adatokat.

7. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B.  §-ától eltérően, ha a  bejelentő  
nem tett eleget az  e  rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének, vagy visszaigazolással nem rendelkezik, 
a  rendőrség és az  állami adó- és vámhatóság a  bejelentő terhére a  be nem jelentett vagy a  visszaigazolással  
nem rendelkező energiahordozó általános forgalmi adó nélküli értékének negyven százalékáig terjedő 
közigazgatási bírságot szab ki. Figyelmeztetés szankció nem alkalmazható.

8. § (1) Az energiahordozó EAR útján történő értékesítésekor az energiahordozó kikiáltási ára az első és a második árverés 
során egyaránt
a) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlása esetén az energiahordozó vételára,
b) az  5.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti vételi jog gyakorlása esetén az  5.  § (2)  bekezdése szerint 

a tulajdonszerzéskor a magyar állam által megfizetett összeg.
 (2) Az  5.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti árverés eredménytelensége esetén az  MNV Zrt. jogosult 

az  energiahordozónak az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 
átruházására.

 (3) Az értékesített energiahordozóval kapcsolatosan érvényesített szavatossági igény teljesítésére a bejelentő köteles, 
azzal, hogy a szavatossági igénnyel érintett energiahordozó mint szolgáltatás teljesítési időpontjaként az e § szerinti 
értékesítés időpontját kell figyelembe venni.

9. § (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.

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.
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11. §  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.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 343/2022. (IX. 9.) Korm. rendelethez

A Magyarország energiabiztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

  A B

1. Vámtarifaszám Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése

2. 27011210 Kokszosítható bitumenes kőszén porítva is, de nem brikettezve

3. 27011290 Más, pl. nem kokszosítható bitumenes kőszén porítva is, de nem brikettezve

4. 27011900 Kőszén porítva is, de nem brikettezve (az antracit és a bitumenes kőszén kivételével)

5. 27012000 Brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag kőszénből

6. 27021000 Barnaszén porítva is, de nem brikettezve (a mezőgazdasági célú felhasználás kivételével)

7. 27022000 Barnaszén brikett

8. 27040010 Koksz és félkoksz kőszénből, brikettezve is

9. 27040030 Koksz és félkoksz barnaszénből

10. 27040090 Más, pl. koksz és félkoksz tőzegből, retortaszén

A Kormány 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi 
feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről

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  gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

2. §  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell állapítani, ha a  gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege
a) a  Gyvt. 19.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)–ac)  alpontja szerinti esetekben az  öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 180%-át,
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b) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 165%-át

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

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 346/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes 
egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/C. alcímmel egészül ki:
„4/C. A társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények
7/C.  § Ha a  társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő közös tulajdonban álló ingatlanra a  4/A. alcím 
nem alkalmazható, és a  – kedvezményes földgázmennyiség vételezéséhez szükséges – társasháztulajdonná 
való átalakulást valamely tulajdonostárs hozzájárulásának hiánya akadályozza, a  társasházakról szóló  
2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 8.  § (1)  bekezdése alapján indított perben (a továbbiakban: 
tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per) a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), valamint az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi  
CXLI. törvény rendelkezéseit a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
7/D. § (1) A perben a jogi képviselet kötelező.
(2) A keresetlevélnek – a Pp. 170. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a) az  arra vonatkozó egyértelmű utalást, hogy a  per a  Tht. 8.  § (1)  bekezdése alapján azért kerül megindításra,  
mert a  társasház alapításához szükséges hozzájárulás valamely tulajdonostárs akadályozó magatartása miatt  
nem teljes, és
b) az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójának nevét, székhelyét.
7/E.  § (1) A  bíróság a  keresetlevél előterjesztését követően haladéktalanul, de legkésőbb a  keresetlevél 
előterjesztését követő nyolc napon belül hivatalból, előzetesen végrehajtható – az  ingatlan egyetemes 
gázszolgáltatójának nevét és székhelyét is tartalmazó – végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tulajdonos 
hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása tényének feljegyzése iránt.
(2) A per megindítása tényének feljegyzése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(3) Ha a  bíróság a  keresetlevelet visszautasítja, az  eljárást megszünteti vagy a  keresetet elutasítja, egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a  per megindítása tényének feljegyzése alapjául szolgáló végzést. A  hatályon kívül helyező 
végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(4) A  feljegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a  bíróság megküldi 
az ingatlanügyi hatóságnak a feljegyzés törlése céljából.
7/F.  § Az  ingatlanügyi hatóság a  feljegyzésről szóló határozatot, valamint a  feljegyzést törlő határozatot közli 
az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójával is.
7/G.  § (1) A  tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása 
esetén a  tulajdonközösség a  földgáz vételezése során az  ingatlanügyi hatóság feljegyzésről szóló határozatának 
az  egyetemes gázszolgáltatóval történő közlését követő hónap elsejétől kezdődően a  7.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult.
(2) Ha a  bíróság a  keresetlevelet visszautasítja, az  eljárást megszünteti vagy a  keresetet elutasítja, a  feljegyzést 
törlő határozat egyetemes gázszolgáltatóval történő közlésétől kezdődően a  tulajdonközösség tekintetében 
az  egyetemes földgázszolgáltatás ára az  5.  § (1) és (2)  bekezdése szerint kerül elszámolásra a  kedvezmény 
biztosításának kezdőnapjáig visszamenőlegesen.”

2. §  Ez a  rendelet a  családi fogyasztói közösségekre, valamint a  családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló 
tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 347/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendeletnek a napkollektorok és napelemes rendszerek 
társasházi felhelyezésének további egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel kapcsolatos egyes rendelkezésekről 
szóló 293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közös tulajdonban álló épületrészre – a  társasházközösség közös költségének csökkentése érdekében 
telepítendő és üzemeltetendő – napkollektor, napelemes rendszer (a továbbiakban együtt: rendszer) telepítését és 
üzemeltetését a  közgyűlés, illetve a  megismételt közgyűlés a  jelen lévő tulajdonostársak tulajdoni hányada több 
mint felének szavazatával megtilthatja.
(2) Az (1) bekezdés alapján telepíteni és üzemeltetni kívánt rendszer
a) telepítésének és üzemeltetésének részletszabályait, a  csatlakozás feltételeit, a  telepítés és üzemeltetés 
költségeinek és bevételeinek megosztását legkésőbb a  telepítés megkezdéséig közgyűlési határozatban kell 
rögzíteni,
b) napkollektor esetében – ha az távhőszolgáltató által ellátott épületen kerül telepítésre – akkor valósítható meg, 
ha az illetékes távhőszolgáltató a telepítést és a tervezett műszaki tartalmat írásban jóváhagyja.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 348/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a vállalkozások folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében szükséges 
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 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. §  A villamosenergia- és földgáz kereskedelmi engedélyes társaságok a  gazdasági társaságok részére történő 
ajánlatadás során a  vállalkozások folyamatos energiaellátása érdekében tekintettel kell, hogy legyenek 
a  kockázatkezelési szempontokon túl a  gazdasági társaságok korlátos biztosítéknyújtási képességére abban 
az esetben is, ha ezzel a fogyasztók gazdasági erejét (hitelképességét) és biztosítéknyújtási képességét meghaladó 
mértékben vállalnak fel nemfizetési kockázatot.

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.
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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.

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 266/2022. (IX. 9.) KE határozata
bírák felmentéséről

 1. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 89. § c) pontja és 90. § h) pont ha) alpontja alapján

– az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel

dr. Kocsis Ottiliát 2023. január 23-ai hatállyal,
dr. Hilbert Editet 2023. március 16-ai hatállyal és
Mészárosné dr. Balyi Ildikót 2023. március 22-ei hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 89. § c) pontja és 90. § h) pont hb) alpontja alapján

– az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel

dr. Szentpéteri Marietta Katalint 2022. december 30-ai hatállyal és
dr. Csernok Emíliát 2023. március 14-ei hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. augusztus 23.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/5016-2/2022.

A köztársasági elnök 267/2022. (IX. 9.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján

– az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Szabolcs Mónikát

a 2022. szeptember 15. napjától 2025. szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdése és 24. §-a alapján

– az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
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dr. Balogi Zsófiát,
dr. Borsi Barbarát,
dr. Gál Anikót,
dr. Göncz Noémit,
dr. Gurzó Mihályt,
Kissné dr. Kővári Lídiát,
dr. Rada Krisztinát,
Szalainé dr. Rimaszombati Mariannt,
dr. Szentmihályi-Molnár Grétát,
dr. Szigeti Editet,
dr. Vetési Melindát és
dr. Vilmányi Zoltán Sándort

2022. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. augusztus 23.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/5017-2/2022.

A köztársasági elnök 268/2022. (IX. 9.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 89.  § c)  pontja és 90.  § g)  pontja alapján, az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára 
–  az  Európai Unió szervénél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére tekintettel – dr.  Gyalog Renáta Évát 
2022. szeptember 5-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. augusztus 23.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/5115-2/2022.
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A Kormány 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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

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

földgáz-fogyasztás %-ában meghatározva

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

100

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

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

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

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

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Helyesbítés

A Magyar Közlöny 2022. szeptember 7-én megjelent 145. számában kihirdetett, a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló  
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet 14.  §-a – a  jelzett közlönyszám  
6071. oldalán – helyesen a következő:

„14. §   A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20.  § Ha a  jelentkező a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 214.  § 
(1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katonaként 
a) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra, 
b) a hat hónapos szolgálati ideje alatt – az alapkiképzést követően – a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 
szerinti szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra, 
c) a  b)  pontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a  Hjt. felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály szerinti szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra 
jogosult.” ”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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