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III. Kormányrendeletek

A Kormány 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 
197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában foglaltaktól eltérően a  bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a  kisadózói adóalanyiság, 
ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a  TESZOR 49.32.11 szerinti taxis 
személyszállításból származó bevételt.

 (2) Megszűnik a  kisadózói adóalanyiság annak a  hónapnak az  utolsó napjával, amelyben a  kisadózó a  Kata tv. 2.  § 
2. pont a)–j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.

 (3) A  kisadózó a (2)  bekezdés szerinti tényt a  tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az  állami adó- és 
vámhatósághoz.

 (4) A  Kata tv. 5.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a  kisadózói 
adóalanyiság megszűnését abban az  esetben is, ha a  kisadózó a  (3)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét 
nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

2. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  TESZOR 85.53.11 
Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható.
 (2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése 

esetén alkalmazható.

5. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. alcíme a következő 
13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Neta tv. 7. § (3) bekezdését a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Mentes a népegészségügyi termékadó alól annak az adóköteles terméknek a Neta tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
értékesítése, amelyet vevője
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 89. § (1) bekezdése vagy 
az Áfa törvény 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít, vagy
b) olyan saját termék előállításához használ fel, melyet az  Áfa törvény 89.  § (1)  bekezdése vagy 98.  §-a szerinti 
feltételeknek megfelelően értékesít.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség feltétele, hogy a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés szándékáról 
a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a  (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés 
tényét és
a) a (2) bekezdés a) pontja szerint továbbértékesített adóköteles termék mennyiségét,
b) a (2)  bekezdés b)  pontja szerint értékesített saját termék előállításához felhasznált, az  adóalanytól beszerzett 
adóköteles termék mennyiségét
az adóalany számára hitelt érdemlően igazolja.
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(4) Ha a  vevő a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatában foglaltak ellenére az  általa beszerzett terméket belföldön 
értékesíti tovább, vagy a  beszerzett terméket olyan saját termék előállításához használja fel, amit belföldön 
értékesít, akkor erről a  tényről – a  belföldön továbbértékesített termék vagy a  belföldön értékesített saját 
termék előállításához felhasznált adóköteles termék mennyiségének megjelölésével – az  adó alanyát a  belföldi 
értékesítés teljesítési időpontját követő 8 napon belül köteles értesíteni. Az  adó alanya a  vevő által belföldön 
továbbértékesített adóköteles termék vagy a  belföldön értékesített saját termék előállításához felhasznált termék 
utáni adót – az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – a vevő által megküldött értesítés 
kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles megállapítani és esedékességkor 
megfizetni.
(5) Amennyiben a vevő a belföldi értékesítésről szóló, (4) bekezdés szerinti értesítési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, akkor a  számára értékesített adóköteles termék után az  adóalany által meg nem fizetett adót, 
a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve – ha a  mulasztást 
az állami adó- és vámhatóság tárja fel – a meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot 
a vevő köteles megfizetni.”

6. §  A Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 31–34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C

1. Adóköteles termék Adómérték)

31.  j)  Előrecsomagolt édes, sós tészta  

32. ja)

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20, 
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá 
tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma 
meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy amely 
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide nem értve  
a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket

210 forint/kilogramm

33. jb)

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20, 
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó 
olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy 
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma  
a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget nem haladja meg, ide nem értve 
a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket

65 forint/kilogramm

34. jc)

a sütőipari termék előállításához használt lisztkeverék kivételével a 1901 20, 
1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó 
olyan termék, amelynek sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm 
mennyiséget

210 forint/kilogramm
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A Kormány 442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló 
fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. §-a szerint meghatározott 
szervezetekre – ide nem értve a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket – terjed ki.

2. §  Az energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó – az  1.  §-ban meghatározott szervezetek 
költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően benyújtott – kérelmek esetében nem kell 
alkalmazni a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 10/C.  §-ának, valamint 
a  353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. és 4.  §-ának, 5.  § (1)  bekezdésének és 6.  § (1)  bekezdés e)  pontjának 
előzetes adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a  353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.  § (1) és 
(2)  bekezdésében és 11/D.  §-ában foglaltaktól eltérően a  353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdése 
szerinti miniszterek a  353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatást megelőzően is 
készíthetnek együttes előterjesztést a  Kormány részére, melyről a  Kormány a  353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
4. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást megelőzően is dönthet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről 
szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló  
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] a  következő 2/A. alcímmel 
egészül ki:
„2/A. Közös szabályok
10/A.  § (1) Ha az  egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult, az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltató és a  felhasználó közötti jogviszony fennállása alatt 
jogosulatlanul vételezett
a) villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci áron,
b) földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos CEEGEX másnapi súlyozott átlagáron
számolja el a felhasználóval.
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(2) A  felhasználó és az  egyetemes szolgáltató között fennálló hatályos szerződés – a  felek elszámolási 
kötelezettségének fennmaradása mellett – a  jogosultság hiánya miatt azon a  napon szűnik meg, amikor 
a  jogosultság hiányát az egyetemes szolgáltató megállapítja. Az egyetemes szolgáltató a  felhasználót a szerződés 
megszűnésének tényéről a megszűnést követő 15 napon belül tájékoztatja.
(3) Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiányának megállapítását megelőzően 
a  felhasználót legalább 8 napos határidő biztosításával nyilatkozattételre hívja fel a  jogosultság fennállására 
vonatkozóan. Az egyetemes szolgáltató nyilatkozattételi felhívásra bármikor jogosult.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat az  egyetemes szolgáltató által e  célra biztosított elektronikus felületen 
keresztül, a felhasználó e-mail-címének megjelölésével tehető meg, a más módon megtett nyilatkozat érvénytelen.
(5) Ha a  felhasználó a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatot határidőben nem teljesíti, a  felhasználó egyetemes 
szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával, a  felhasználó egyetemes szolgáltatóval fennálló 
szerződése – a  felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – pedig a  (3) bekezdés szerinti határidő 
lejártát követő napon megszűnik, és az  egyetemes szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt 
alkalmazza.
(6) Az  egyetemes szolgáltató a  (3)  bekezdésben meghatározottakon túl az  egyetemes szolgáltatásra való 
jogosultság fennállását alátámasztó iratot legalább 15 napos határidő biztosításával bármikor bekérheti és 
ellenőrizheti.
(7) Ha az  egyetemes szolgáltató a  (6)  bekezdés alapján benyújtott irat alapján azt állapítja meg, hogy 
a  nyilatkozatban foglaltaktól eltérően a  felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor 
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogviszony fennállása alatt jogosulatlanul felhasznált
a) villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár,
b) földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos CEEGEX másnapi súlyozott átlagár
120%-án számolja el a felhasználóval.
(8) Ha a  felhasználó a  (6)  bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a  felhasználó egyetemes 
szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával, a  felhasználó egyetemes szolgáltatóval fennálló 
szerződése pedig – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – a határidő lejártát követő napon 
megszűnik, és az  egyetemes szolgáltató a  (7)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza. Ha a  (6)  bekezdés 
szerinti irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, 
mintha azt a felhasználó határidőben rendelkezésre bocsátotta volna.
(9) Az  egyetemes szolgáltató a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra való jogosultság feltételei fennállásának 
bizonyításáig a szerződéskötést megtagadja.
(10) Az  (1) és (7)  bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása során a Vet. 43.  § (4)–(13)  bekezdésében, illetve 
a Get. 100. § (1b), (1c) és (1e)–(1k) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.
(11) Az  (1) és (7)  bekezdés esetén az  euróban megadott árak forintra történő átszámításakor az  MNB által 
megállapított, tárgyhónap utolsó munkanapján érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.”

2. §  A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a következő 16. és 17. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 
281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Mód. rendelet) megállapított 10/A. §-át a 2022. augusztus 1. napján és azt követően az egyetemes szolgáltató által 
értékesített, jogosulatlanul felhasznált villamos energia, illetve földgáz elszámolása tekintetében kell alkalmazni.
17.  § (1) E  rendeletnek a  Mód. rendelettel megállapított 10/A.  § (3)  bekezdése szerinti nyilatkozattételi felhívást 
az egyetemes szolgáltató első alkalommal a Mód. rendelet hatálybalépését követő 5. napig, 2022. november 15-ei 
határidővel teszi meg. A nyilatkozat az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól tehető meg.
(2) Az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó 2022. november 30. napjáig az  egyetemes szolgáltató 
által e  célra biztosított elektronikus felületen keresztül, e-mail-címének megjelölésével tájékoztatja az  őt ellátó 
egyetemes szolgáltatót arról, ha 2022. december 31. napját követően ellátását más villamosenergia-kereskedővel, 
illetve földgázkereskedővel kívánja biztosítani, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A tájékoztatásra nyitva 
álló határidő jogvesztő. A nyilatkozat a Mód. rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól tehető meg.
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(3) A  2022. november 30. napjáig egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított felhasználó 
tekintetében
a) a 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogosulatlanul felhasznált villamos energiát a 2. § (1) bekezdése 
szerinti, 2022. október 1. napján alkalmazott versenypiaci árral, a  jogosulatlanul felhasznált földgázt pedig a  7.  § 
(1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. napján alkalmazott versenypiaci árral azonos áron kell elszámolni,
b) az egyetemes szolgáltató a  felhasználó ellátását 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra való 
jogosultság hiányában is biztosítja,
c) a (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás hiányában a felhasználó ellátását 2023. január 1. napjától a Ptk. 
6:2. § (3) bekezdésének megfelelően létrejött szolgáltatási jogviszony keretében
ca) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az a villamosenergia-kereskedő biztosítja, amely a 3. § 
alapján végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátást, illetve
cb) a 9. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az a földgázkereskedő biztosítja, amely a 8. § alapján 
végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátást.
(4) A  (3)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerinti ellátás biztosítása érdekében az  egyetemes szolgáltató és 
a villamosenergia-kereskedő a Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől eltérően a kereskedőváltást 2022. december 20. napjáig 
jelentheti be a hálózati engedélyes részére. A kereskedőváltás során a Vet. 99/D. § (3), (4) és (6)–(10) bekezdését kell 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a) az átadó, illetve az átadó egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató,
b) az átvevő a villamosenergia-kereskedő,
c) az átvétel időpontja 2023. január 1. napja 0 óra 0 perc,
d) a kijelölő határozat a (3) bekezdés c) pont ca) alpontjának rendelkezése,
e) a Vet. 99/D. § (6) bekezdésében megjelölt határnap 2022. december 20. napja.
(5) A  (3)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti ellátás biztosítása érdekében az  egyetemes szolgáltató és 
a  földgázkereskedő a  Get. 31/B.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  kereskedőváltást 2022. december 25. napjáig 
jelentheti be az  érintett rendszerüzemeltetőnél. A  rendszerüzemeltető a  kereskedőváltással kapcsolatos 
kötelezettségeit 2022. december 31. napjáig teljesíti. A  kereskedőváltás során a  Get. 115/C.  § (3) és  
(3c)–(7) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a) az átadó, illetve az átadó egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató,
b) az átvevő, illetve az átvevő egyetemes szolgáltató a földgázkereskedő,
c) az átvétel időpontja a 2023. január 1-jei gáznap kezdete,
d) a kijelölő határozat a (3) bekezdés c) pont cb) alpontjának rendelkezése,
e) a Get. 115/C. § (4) bekezdésében megjelölt határnap 2022. december 25. napja.
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti felhasználó
a) hálózathasználati szerződését 2022. december 31. napján a  Vet. 63.  § (1)  bekezdése alapján az  egyetemes 
szolgáltató kezelte, 2023. január 1. napjával a  felhasználó hálózathasználati szerződésében a  (3)  bekezdés c)  pont 
ca) alpontja szerinti villamosenergia-kereskedő válik a rendszerhasználati díjak fizetőjévé,
b) elosztóhálózat-használati szerződését a 2022. december 31-i gáznapon a  Get. 28/A.  § (4)  bekezdése alapján 
az  egyetemes szolgáltató kezelte, a 2023. január 1-jei gáznap kezdetével a  felhasználó elosztóhálózat-használati 
szerződését a (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti földgázkereskedő kezeli.
(7) A  (6)  bekezdés b)  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az  egyetemes szolgáltató a  kezelésében lévő 
elosztóhálózat-használati szerződéseket a földgázkereskedő részére átadja.”

3. §  A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 2. § (6) bekezdése,
c) 7. § (4) bekezdése,
d) 7. § (7) bekezdése.
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5. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a) 3. §-a,
b) 4. §-a,
c) 5. §-a,
d) 6.  § (1)  bekezdésében a „4.  §, az  ESZ-rendelet 2.  § (5)  bekezdése vagy az  ESZ-rendelet 7.  § (4)  bekezdése 

alapján a” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  látvány-
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 10.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  támogatott szervezet módosítási kérelme 
a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására is irányulhat.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok 
megvalósítása során is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet] a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) 
Korm. rendelet] a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási 
előleget, ha
a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési igénylést 

a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy
b) az  időközi kifizetési igénylés vagy más körülmény a  támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja.

3. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 256/2021. (V. 18.) 
Korm. rendelet 88. §-a szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha
a) nem nyújt be a  kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési 

kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy
b) az  időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a  támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 

bizonyítja.

4. Záró rendelkezések

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások 
(ideértve a  Ktv. 3/A.  §-a szerinti eljárásokat is) lefolytatására és a  koncessziós szerződés (koncesszió) megkötésére 
vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 2.  pontja szerinti miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) látja el.

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

3. §  E rendeletet a  hatálybalépését követően indult ajánlattételi eljárásokra, koncessziós pályázati eljárásokra kell 
alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 446/2022. (XI. 7.) Korm. rendelethez

Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszter látja el  
a Ktv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat

1. A bányászati kutatás és kitermelés, valamint az ezekkel összefüggő bányászati melléktevékenység.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 12/2022. (XI. 7.) GFM rendelete
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlóként történő 
kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1) bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 12/2022. (XI. 7.) GFM rendelethez

A Rendelet 2. melléklete a következő XVI. ponttal egészül ki:
„XVI. Tulajdonosi joggyakorló: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége

1.
ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi 
zártkörűen működő Részvénytársaság

05-10-000509 2024. december 31.

2.
Meliorációs, Rekultivációs és 
Környezetrendező Korlátolt Felelősségű 
Társaság

05-09-000713 2024. december 31.

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1.  A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva 27 480 249 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím,  
1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet 
szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

b) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja 
a  GÚP előirányzatnak az  a)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 27 480 249 000 forinttal történő túlteljesülését;

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 81 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 2. melléklet szerint;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

d) a Rendelet 8/A.  § (7)  bekezdése alapján jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet,  
1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címnek a  c)  alpont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti 
előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 81 200 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

 2. A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat
a) 1. pont c) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
b) 3. pont b) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg
lép.

 3. A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról szóló 1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat 8.  pontjában  
a „2022. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2023. február 28.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 580 240 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 7 832 254 500

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 67 754 500
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -27 480 249 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Felsőoktatási feladatok
398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 19 580 240 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 27 480 249 000 27 480 249 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 

21 Központi kezelésű előirányzatok 
15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 81 200 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása

K5 Egyéb működési célú kiadások -81 200 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 81 200 000 000 81 200 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1535/2022. (XI. 7.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1588/2020. (IX. 21.) 

Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  melléklete szerinti táblázat 18. sorában foglaltaktól 
eltérően Szigetszentmiklós Város Önkormányzata az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szigetszentmiklós belterület  
8107/1 helyrajzi számú ingatlant a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.  § 
(1) bekezdés 9. pontja szerinti feladat ellátása keretében lakás- és helyiséggazdálkodás céljára használja;

 2. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a  Korm. határozat 2.  pontja szerinti szerződés 
jelen kormányhatározat 1. pontja szerinti megkötéséről;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 3. egyetért azzal, hogy az  egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló  
1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat2) 1.  melléklete szerinti táblázat 4. sorában 
foglaltaktól eltérően Dunaföldvár Város Önkormányzata az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Dunaföldvár belterület 
1338/3/A helyrajzi számú ingatlant a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény 4. §-a és 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feladatok ellátására használja;

 4. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
a  Korm. határozat2 2.  pontja szerint 2020. december 9-én hatályba lépett SZT132763 számú szerződés jelen 
kormányhatározat 3. pontja szerinti módosítása érdekében.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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