
 MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2022. december 8., csütörtök

 Tartalomjegyzék

497/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 8379

498/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet 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 szóló 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról 8379

499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet A Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól 8380

500/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott egyes 
feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről,  
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről 8383

501/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési 
rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról 8384

502/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi 
költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható 
nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló  
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 8385

503/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 8385

504/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet A Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel 
összefüggő veszélyhelyzeti eljárási szabályokról 8386

18/2022. (XII. 8.) MK rendelet A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról 
szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról 8388

27/2022. (XII. 8.) IM rendelet A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós 
külszolgálatra kihelyezettek részére biztosítható devizaárfolyam-
kompenzáció megállapításának részletes szabályairól 8388

3/2022. (XII. 8.) OGY politikai nyilatkozat A Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról 8390

54/2022. (XII. 8.) OGY határozat A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról 
(az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és 
a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 
feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról 8391

55/2022. (XII. 8.) OGY határozat A Magyar Kultúra Napjáról 8391

56/2022. (XII. 8.) OGY határozat A Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további 
meghosszabbításáról 8392

57/2022. (XII. 8.) OGY határozat A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 8392



8378 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 202. szám 

 Tartalomjegyzék

58/2022. (XII. 8.) OGY határozat Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó helyettese megválasztásáról 8393

59/2022. (XII. 8.) OGY határozat A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról 8393

60/2022. (XII. 8.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és 
tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat 
módosításáról 8394

61/2022. (XII. 8.) OGY határozat Dr. Apáti István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 8394

1605/2022. (XII. 8.) Korm. határozat Az Integritás Hatóság, valamint a Belső Ellenőrzési és Integritási 
Igazgatóság működésének alapfeltételeit biztosító informatikai 
infrastruktúra és alkalmazás szolgáltatások létesítéséhez és ezek 
üzemeltetéséhez szükséges központi költségvetési források biztosításáról 8395

1606/2022. (XII. 8.) Korm. határozat A 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében 
szükséges további intézkedésekről 8395

1607/2022. (XII. 8.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési 
Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) 
Korm. határozat módosításáról és az MFB Gyármentő Likviditási 
Garanciaprogram meghirdetéséről 8396

1608/2022. (XII. 8.) Korm. határozat Egyes kormányhatározatok módosításáról 8398

1609/2022. (XII. 8.) Korm. határozat Egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról 8403

102/2022. (XII. 8.) ME határozat Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia 
Kormánya közötti Partnerségi és Együttműködési Keretmegállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 8403



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 202. szám 8379

III. Kormányrendeletek

A Kormány 497/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) 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. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) Az  államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006.  évi LIX.  törvény 4/A.  §-ától 
eltérően nem kell a pénzügyi szervezetek különadóját megfizetnie annak a pénzügyi szervezetnek, amely
a) a szolgáltatásait határon átnyúló szolgáltatásként Magyarországon bejegyzett székhelyéről nyújtotta az adóévet 
megelőző két adóévben, és
b) az adóévet megelőző második adóévi éves nettó díj- és jutalékbevétele, valamint nettó kamatbevétele legalább 
kétharmad részben devizakülföldi ügyfelektől származik.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti pénzügyi szervezet az  adóév március 10. napjáig adóbevallás helyett bevallást 
helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek együttesen fennállnak. 
A 2009. december 31. napját követően jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezet, valamint a naptári évtől eltérő 
üzleti évet alkalmazó adózó e nyilatkozatot az adóév szeptember 10. napjáig teljesíti.”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 498/2022. (XII. 8.) 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 szóló  
444/2022. (XI. 7.) 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 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 szóló 444/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b) bekezdésétől, 14. § (7) bekezdésétől és 15. § (1) bekezdésétől 
eltérően a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára önként vagy az  állami 
adóhatóság által végrehajtási eljárás keretében befizetett fel nem használt vagy jogosulatlanul felhasznált 
támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét és jogszabály szerint meghatározott kamatát  
(a továbbiakban együtt: befizetett összeg)
a) az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani, vagy
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b) az adott látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének (a  továbbiakban: szakszövetség) központi 
költségvetési támogatásán keresztül, a szakszövetségnek a sportról szóló 2004. évi I.  törvényben (a továbbiakban: 
Stv.) meghatározott alapvető feladataira kell fordítani.
(2) Ha ellenőrző szervezetként
a) a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium járt el, akkor a befizetett összeget az (1) bekezdés 
a) pontja szerinti,
b) a szakszövetség járt el – ideértve az Stv. 22. § (2) bekezdés f ) pont fe) és ff) alpontja szerinti eseteket is –, akkor 
a befizetett összeget fele részben az (1) bekezdés a) pontja és fele részben az (1) bekezdés b) pontja szerinti
támogatásra kell fordítani.
(3) A  sportpolitikáért felelős miniszter tárgyév február 28. napjáig gondoskodik az  előző naptári évben befizetett 
összeg szakszövetségre jutó része tekintetében a szakszövetséggel a támogatási jogviszony létrehozása és a kiutalás 
iránt.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § E  rendeletnek 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 szóló 444/2022. (XI. 7.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 498/2022. (XII. 8.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 2/A.  §-át 
a folyamatban lévő, le nem zárt elszámolások, valamint a Módr. hatálybalépéséig meg nem fizetett támogatások és 
kamatai vonatkozásában is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól

A Kormány az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény 72.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás üzemeltetője, az adatszolgáltatás és a közzététel

1. § (1) A  Kormány a  Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felülete (a  továbbiakban: Felület) 
üzemeltetőjeként a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Üzemeltető) 
jelöli ki.

 (2) Az  Üzemeltető nyílt hálózaton működő webes felületen gondoskodik a  Felület kialakításáról és a  közzétételi 
kötelezettséggel érintett adatszolgáltatások Felületen történő rögzítéséről, valamint azok közzétételéről.

2. § (1) Az  Üzemeltető a  közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében, a  Felületen közzétételre kötelezett szerv  
(a  továbbiakban: Felületen közzétételre kötelezett) számára Felhasználói Szabályzatot készít, amely közérthető 
formában tartalmazza
a) az adatszolgáltatáshoz szükséges, az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 

2011. évi CXII.  törvény (a  továbbiakban: Infotv.) 37/C. § (2) bekezdése szerinti rögzítésre szolgáló adatlapot  
(a továbbiakban: Adatlap), amelynek tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza,

b) az Adatlap kitöltését segítő útmutatót és
c) a Felület használatához és az Adatlap benyújtásához szükséges útmutatót.
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 (2) Az  Üzemeltető a  Felhasználói Szabályzatot a  Felületen közzéteszi, illetve ezt követően folyamatosan gondoskodik 
annak – szükség szerinti – frissítéséről.

 (3) Az Üzemeltető a Felhasználói Szabályzat naprakész változatának elérhetőségét a Felület működtetésének ideje alatt 
folyamatosan biztosítja.

3. § (1) Az  Üzemeltető a  Felhasználói Szabályzatban bekövetkező változásra vonatkozó információt a  változást megelőző 
legalább tizenöt nappal a Felületen megjeleníti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt követően, az Infotv. 37/C. § (1) bekezdésében meghatározott módon a Felületen 
közzétételre kötelezett a változás időpontjától kezdődően annak megfelelően gondoskodik az Adatlap kitöltéséről 
és az adatszolgáltatás teljesítéséről.

4. §  A Felületen közzétételre kötelezett gondoskodik az  Adatlap Infotv. 37/C.  §-ában és e  rendeletben, valamint 
a Felhasználói Szabályzatban foglaltaknak megfelelő kitöltéséről.

5. § (1) Az  Üzemeltető az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi  
CCXXII.  törvény szerinti személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapot tesz közzé.

 (2) A Felületen közzétételre kötelezett az adatszolgáltatást a SZÜF-ön található elektronikus űrlap kitöltésével, valamint 
a kitöltött Adatlap egyidejű csatolásával, továbbá azok Üzemeltető hivatali tárhelyére történő beküldésével teljesíti.

 (3) A Felületen közzétételre kötelezett az Üzemeltető hivatali tárhelyére történő beküldéssel kezdeményezi a kitöltött 
Adatlap Felületen történő közzétételét.

 (4) Az  Üzemeltető a  kitöltött Adatlapon szereplő adatokat az  Adatlap beérkezését követő munkanapon a  Felületen 
közzéteszi.

2. Az adatszolgáltatásért való felelősség

6. § (1) Az  Üzemeltető a  Felületen közzétételre kötelezett által közzétételre küldött Adatlapot tartalmi szempontból 
nem ellenőrzi. A  Felületen közzétételre kötelezett felelős az  adatszolgáltatás rendszerességéért, teljességéért, 
pontosságáért, hitelességéért és annak valóságtartalmáért.

 (2) Az Üzemeltető gondoskodik a Felületen közzétételre kötelezett által kitöltött Adatlap közzétételéről.
 (3) Az  üzemeltetés során biztosítani kell a  közzétett Adatlap – Infotv. 37/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott ideig 

való – megőrzését és biztonságos kezelését.

3. Üzemszünet és üzemzavar

7. § (1) Az Üzemeltető a folyamatos működtetés biztosítása érdekében
a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,
b) felméri az üzemeltetési hibákból adódó károkat, és
c) gondoskodik a működéshez szükséges állapot helyreállításáról.

 (2) A  Felületen közzétételre kötelezett a  Felület működését érintő tervezett karbantartások vagy nem tervezett 
szolgáltatáskiesés (a  továbbiakban: üzemzavar) esetén – ideértve a  távközlési hálózat vagy a  tápellátási rendszer 
hibáját is – az adatszolgáltatást az üzemszünet és üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul teljesíti.

8. §  Az Üzemeltető a  Felület üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az  esetleges üzemzavarról  
– a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az Üzemeltető elektronikus eseménynaplót 
vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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10. § (1) A  Felület létrehozására és a  2.  §-ban meghatározottak Felületen történő közzétételére az  Üzemeltető legkésőbb 
2022. december 31-ig köteles.

 (2) A  Felületen közzétételre kötelezettek által első alkalommal teljesítendő adatszolgáltatásokat az  Üzemeltető  
– az 5. § (4) bekezdésétől eltérően – legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles a Felületen közzétenni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Az Adatlap tartalmi elemei

 I.  Alapadatok
 1. A Felületen közzétételre kötelezett neve
 2. A szerződés típusa
 Az Infotv. 37/C.  § (2)  bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat [a 37/C. § (2)  bekezdés 

a)–c) pontjában meghatározott jogalap, illetve forma].
 3. A szerződő fél megnevezése
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, a (2) bekezdés a) és c) pontja 

esetén a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.
 4. A szerződő fél természetes személynek minősül-e
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, a (2) bekezdés a) és c) pontja 

esetén a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.
 5. A szerződő fél székhelye (ha nem természetes személy)
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a  (2) bekezdés  

a) és c) pontja esetén a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.
 6. A szerződő fél adószáma (ha rendelkezik adószámmal)
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a  (2) bekezdés  

a) és c) pontja esetében a szerződő fél alatt kedvezményezettet kell érteni.
 7. A szerződés tárgya
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a  (2) bekezdés  

a) és c) pontja esetén a szerződés tárgya alatt a támogatás tárgyát kell érteni.
 8. A megvalósítás helye/teljesítés helye
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdés a)–c) pontjában szereplő esetekben kötelező adat.
 9. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat.
10. A szerződés teljesítésének záró időpontja
 Az Infotv. 37/C.  § (2)  bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a  37/C.  § 

(2)  bekezdés b)  pontja esetén az  adat megadása határozott időtartamú szerződések vonatkozásában 
szükséges.

11. A szerződés értéke és pénzneme
 Az Infotv. 37/C.  § (2)  bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat, azzal, hogy a  37/C.  § 

(2)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti esetekben a  szerződés értéke alatt a  támogatás összegét kell érteni. 
A 37/C. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben itt kell feltüntetni továbbá – amennyiben történt –  
a kifizetés időpontját is.

12. Európai uniós forrás %-os aránya
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat.
13. Hazai forrás %-os aránya
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdésében szereplő valamennyi esetben kötelező adat.

 II.  Amennyiben a szerződést közbeszerzés eredményeképpen kötötték
14. Az ajánlattevők száma és neve
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15. Az eljárás EKR azonosítója
 Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben kötelező adat.
16. Az eljárás részletes adatainak ekr.gov.hu weboldalon található pontos elérhetősége (link)
17. Amennyiben alvállalkozót vettek igénybe a szerződés teljesítéséhez,

a) a nevesített alvállalkozó neve, továbbá a nevesített gyártó neve, és
b) amennyiben a nevesített alvállalkozó vállalkozási díja meghatározott, annak összege

 III.  Az  Infotv. 2.  mellékletében meghatározott, az  Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami 
támogatások esetén
18. A kedvezményezett besorolása a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi 

XXXIV. törvény 3–5. §-a alapján
19. A kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám, ennek hiányában 

ÖVTJ-kód), amely keretében a  támogatást felhasználja (ha nem azonosítható ilyen tevékenység,  
akkor a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása)

20. A támogatás formájának megjelölése
21. A támogatás odaítélésének napja (adókedvezmény vagy adómentesség esetén a bevallás esedékességének 

napja)
22. A támogatás az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kategóriája
23. A támogatás európai bizottsági hivatkozási száma

 IV.  Amennyiben további információk megadása szükséges
24. Megjegyzés
 Egyéb kiegészítő adatok és információk megadására szolgál.

A Kormány 500/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaság által ellátott egyes feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről,  
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pont a) és b)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F.  §-ában foglaltak alapján  
– ide nem értve a  gazdasági társaság megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket – a  Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., cégjegyzékszáma: 01-09-996479, 
adószáma: 24225221-2-43, főtevékenysége: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás) (a  továbbiakban: gazdasági 
társaság) az általa ellátott,
a) a kulturális örökség védelmével,
b) az építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyekkel,
c) a településfejlesztés és településrendezéssel,
d) a területrendezéssel
összefüggő feladatait (a  továbbiakban együtt: feladatcsoport) az  Építési és Közlekedési Minisztérium  
(székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) (a továbbiakban: minisztérium) részére kell átadni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogutódlás és a  gazdasági társaság munkavállalói tekintetében beálló jogállásváltozás 
kizárólag
a) a  feladatcsoportra és a  feladatcsoport szerinti feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokra és 

kötelezettségekre, valamint az ezekhez kapcsolódó jogviszonyra,
b) a feladatcsoporttal összefüggő vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
c) a feladatcsoporttal összefüggő ingó állományra,
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d) a  feladatcsoport szerinti feladatokat és azok támogatását ellátó alkalmazottak feletti munkáltatói jogok 
gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, foglalkoztatási jogviszonyára

terjed ki.
 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásra

a) az Áht. 11/A. § (1), (2) és (4)–(6) bekezdését, 11/B. § (1)–(4) bekezdését, 11/C. §-át és 11/E. §-át megfelelően,
b) az Áht. 11/A. § (3) bekezdését, 11/F. § (1)–(11) bekezdését
alkalmazni kell.

 (4) A  feladatcsoport tekintetében átvételi felelősként az  építési és közlekedési miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
által kijelölt személy jár el.

 (5) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter által kijelölt személy képviseli.
 (6) A feladatcsoport átvételének időpontja 2023. január 1-je.

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

3. §  E rendelet rendelkezéseit a feladatcsoport átvételének időpontjában folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 501/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII.  törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § (1) 2023. december 31-ig a versenyképességet javító refinanszírozási hitelek, valamint a 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel a  refinanszírozási exporthitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, export 
előfinanszírozási refinanszírozási hitelek és az  exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek 
a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott legkisebb kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett is nyújthatók,  
az így meghatározott kamatláb mértéke legalább 0,01%.
(2) Az (1) bekezdés szerinti refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlábának meghatározására a versenyképességet 
javító refinanszírozási hitelek és a  8.  § (2)  bekezdésében meghatározott refinanszírozási hitelek kivételével 
a  refinanszírozási feltételeket rögzítő szerződés megkötésének napján kerül sor, amely kamatláb rögzített  
a teljes futamidő alatt.
(3) A  versenyképességet javító refinanszírozási hitelek esetén a  kamatláb a  refinanszírozási hitel Eximbank 
általi, belső szabályzataiban és a  termékleírásokban rögzített jóváhagyásának napján kerül megállapításra,  
amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 502/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló  
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló  
1994. évi XLII.  törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.)  
Korm. rendelet [a  továbbiakban: 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet] 21.  § (6)  bekezdése helyébe az  alábbi  
rendelkezés lép:
„(6) A  Mehib Zrt. az  állam készfizető kezessége mellett vállalt biztosítási tevékenységével kapcsolatban képzett, 
meg nem szolgált díjak tartalékát csak állampapírban vagy olyan értékpapírban, betétben tarthatja, amelyekben 
foglalt kötelezettségek teljesítéséért az  állam készfizető kezességet vállalt. A  tartalék fedezetéül szolgálhat 
a  tartalékszámításnál figyelembe vett ügyletek tekintetében a  biztosítottakkal szembeni három hónapnál nem 
régebbi követelés, valamint a Mehib Zrt.-nek az általa kötött viszontbiztosítási szerződés alapján a külföldi székhelyű 
biztosítóval vagy az  azt biztosító kezessel vagy garantőrrel szemben fennálló követelés könyv szerinti értéke és 
az ezek által a Mehib Zrt. részére megfizetett összeg abban az esetben is, ha a Mehib Zrt.-t az összeg feletti szabad 
rendelkezés joga nem illeti meg.”

2. §  A 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § E  rendeletnek a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, 
a  Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló  
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 502/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR1.) 
1.  §-ával megállapított 21.  § (6)  bekezdését a  MódR1. hatálybalépését megelőzően a  Mehib Zrt. által megkötött 
viszontbiztosítási és biztosítási szerződésekre is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 503/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 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. §  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  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvényt (a  továbbiakban: stabilitási törvény) 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  E rendelet hatálya a  stabilitási törvény 10/E.  §-a szerinti, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem 
minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az  ilyen gazdasági társaság 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
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3. §  A stabilitási törvény 10/B. § (5) bekezdése szerinti szempontok a 10/E. § szerinti igények esetében is alkalmazhatóak.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 504/2022. (XII. 8.) Korm. rendelete
a Magyarország központi költségvetésétől eltérő rendelkezésekkel összefüggő veszélyhelyzeti eljárási 
szabályokról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
az  Alaptörvény 51.  cikkére és 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) 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  központi 
költségvetésről szóló törvénytől eltérő rendelkezéseket meghatározó olyan rendelet előkészítésére és elfogadására, 
mely a  központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására vagy a  költségvetési hiány 
mértékének növelésére irányul (a továbbiakban: tervezet), az e rendelet szerinti szabályokat kell alkalmazni.

 (2) A tervezet előkészítése során nem kell alkalmazni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a központi 
költségvetés előkészítésére, szerkezetére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseit, de biztosítani kell az  átlátható és 
észszerű részletezettségre vonatkozó követelményeket, és azt, hogy a tervezet – e követelményeknek megfelelően – 
illeszkedjen a központi költségvetésről szóló törvény szerkezetéhez.

 (3) A  tervezet előkészítése során a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvénynek 
(a  továbbiakban: Gst.) a Költségvetési Tanács észrevételezésére és az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének 
(a továbbiakban: államadósság-szabály) való megfelelés vizsgálatára irányadó rendelkezéseit az e rendelet szerinti 
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A tervezetet az  államháztartásért felelős miniszter a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek 
vezetőivel egyeztetve készíti elő.

3. §  A tervezet – a fejezetrend vagy címrend kiegészítésének kivételével – nem irányulhat a nem a Kormány irányítása alá 
tartozó költségvetési fejezetek bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására.

4. § (1) A  Gst. 24.  §-ától eltérően a  Kormány – részletes számításokkal alátámasztva – véleményalkotás és előzetes 
hozzájárulás megszerzése céljából a  tervezetet megküldi a  Költségvetési Tanács (a  továbbiakban: Tanács) részére. 
A Tanács a Gst. 25. §-ától és 26. §-ától eltérően a Kormány által megküldött tervezetet véleményezi, az e rendeletben 
foglaltak szerint.

 (2) A Tanács
a) a tervezettel, annak hitelességével, végrehajthatóságával kapcsolatos észrevételt tehet;
b) vizsgálja a tervezet államadósság-szabálynak való megfelelését, amelynek kapcsán a tervezet kihirdetéséhez 

való előzetes hozzájárulásáról foglal állást.
 (3) A Tanács a (2) bekezdés a) pontja szerinti véleményét és a Gst. 25. §-ától eltérően a (2) bekezdés b) pontja szerinti 

állásfoglalását a tervezet kézhezvételét követő tíz napon belül írásban közli az államháztartásért felelős miniszterrel.
 (4) Ha a Tanács a (2) bekezdés b) pontja szerinti állásfoglalásában azt állapítja meg, hogy a tervezet az államadósság-

szabály megsértését eredményezné, állásfoglalását részletesen indokolja.
 (5) A  Tanács (4)  bekezdés szerinti állásfoglalása alapján a  Kormány a  tervezetet ismételten megtárgyalja, és 

az (1) bekezdés szerinti véleményalkotás céljából az állásfoglalás kézhezvételét követő három napon belül megküldi 
a Tanács részére.
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 (6) Az  (1)–(5)  bekezdés szerinti eljárást mindaddig folytatni kell, amíg a  Tanács a  tervezet kihirdetéséhez szükséges  
– (2) bekezdés b) pontja szerinti – előzetes hozzájárulását meg nem adja.

 (7) A  Kormány a  Tanács (6)  bekezdés szerinti előzetes hozzájárulása alapján vagy a  (3)  bekezdésben meghatározott 
határidő eredménytelen elteltét követően rendelheti el a tervezet kihirdetését.

 (8) A Költségvetési Tanács olyan állásfoglalása, amelyben azt állapítja meg, hogy a tervezet megfelel az államadósság-
szabálynak, akkor tekinthető kihirdetéshez szükséges előzetes hozzájárulásának, ha a  tervezetnek a  Költségvetési 
Tanács által véleményezetthez képest változatlan szöveggel történő kihirdetésére kerül sor.

 (9) Ha a  Tanács a  (3)  bekezdésben meghatározott határidőig a  tervezettel kapcsolatos egyet nem értését jelezte 
oly módon, hogy az  észrevételek a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti előzetes hozzájárulást nem érintik, a  Kormány 
a tervezetet ismételten megtárgyalja, és azt követően rendelheti el kihirdetését. A Kormány a Tanácsot tájékoztatja 
arról, hogy észrevételei alapján milyen módosításokat hajtott végre a  tervezetben, illetve indokolja a  Tanács 
észrevételeinek esetleges elutasítását.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 18/2022. (XII. 8.) MK rendelete
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

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

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 18/2022. (XII. 8.) MK rendelethez

   Az R. 1. melléklet B) része a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. A Védelmi Igazgatási Hivatalnál
3.1. valamennyi álláshely.”

Az igazságügyi miniszter 27/2022. (XII. 8.) IM rendelete
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek részére 
biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 5. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós 
külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre terjed ki.

2. §  Az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  devizaárfolyam-
emelkedés következtében az  illetmény- és költségtérítés devizaértékében bekövetkezett csökkenés hatásának 
mérséklésére legfeljebb a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény hatálya 
alá tartozó kihelyezettek, külképviselet által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére 
biztosítható devizaárfolyam-kompenzáció megállapításának részletes szabályairól szóló 13/2022. (XI. 18.) 
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 2.  § (2) és (4)–(8)  bekezdése megfelelő alkalmazásával, a  tartós 
külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre vonatkozó szabályok szerint árfolyam-kompenzációt biztosíthat 
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az  EU  ÁK  működőképességének fenntartása érdekében a  tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők 
esetében.

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

4. §  E  rendeletet a  KKM rendelet hatálybalépésének napján tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőre kell 
alkalmazni.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 3/2022. (XII. 8.) OGY politikai nyilatkozata
a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról*

A német Bundestag 2022. november 10-én, a  holland parlament 2022. november 17-én olyan indítványt fogadott el, amely 
a Magyarországgal szemben indított kondicionalitási eljáráshoz kapcsolódóan kétségbe vonta a megállapodás komolyságát.

Az Országgyűlés a német és a holland indítványokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

 1. Magyarország elkötelezett az Európai Unió alapjául szolgáló értékek, valamint az unió pénzügyi érdekeinek védelme 
mellett, ezért az elmúlt hónapokban az Európai Bizottsággal való megegyezés eredményeképpen tizenhét vállalást 
tett és teljesített.

 2. Az Országgyűlés sajnálattal tapasztalja, hogy egyes tagállamok parlamenti többsége, a  lojális együttműködés 
alapelvéből következő kölcsönös tiszteletet semmibe véve, és kilépve az  uniós egyeztetések szabályozott, 
meghatározott szereplők között folyó kereteiből, a  politikai nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodik. 
Ez  a  magatartás sérti Magyarország szuverenitását, valamint az  Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17.  cikk 
(3)  bekezdését, amely nem teszi lehetővé, hogy az  Európai Bizottság tagjai utasításokat fogadjanak el tagállami 
intézményektől vagy más szervektől. Az  Európai Unió joga pontosan rögzíti azokat az  eljárási szabályokat, és 
megjelöli azokat az  uniós szerveket, amelyek révén ellenőrzik a  tagállamoknak szerződés szerint járó uniós 
forrásokhoz való hozzáférés feltételeinek való megfelelést, azonban Németországnak és Hollandiának ilyen joga 
nincs.

 3. Az Országgyűlés visszautasítja a  német Bundestag és a  holland parlament indítványában foglaltakat, 
visszautasítja Németország és Hollandia zsarolását, továbbá kiáll a  hatályban lévő uniós szerződésekben foglalt 
jogokat és hatáskörmegosztást sértő kezdeményezésekkel szemben. Az  ilyen illegális állásfoglalások rendkívül 
kártékonyak a  tagállamok közötti kapcsolatok és az  Európai Unió közös érdekei képviseletének szempontjából. 
Ahogy a  magyar országgyűlés sem szól bele a  német és a  holland emberek életébe, úgy fordítva is ezt várjuk el  
a két ország törvényhozó és más intézményeitől. A kölcsönös tisztelet talaján állva utasítjuk vissza a törekvést, hogy 
Németország és Hollandia rákényszerítse hazánkéval ellentétes akaratát a magyar emberekre.

 4. Az Országgyűlés elvárja az  egyeztetésre és döntéshozatalra feljogosított szereplőktől, hogy döntéseiket kizárólag 
az unió értékeinek és szabályainak figyelembevételével hozzák meg, és utasítsák vissza a nyomásgyakorlást.

Az Országgyűlés felszólítja a  Kormányt, hogy folytassa a  tárgyalásokat az  Európai Unióval, és Magyarország érdekeit minden 
jogszerű eszközzel érvényesítse.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A politikai nyilatkozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 202. szám 8391

Az Országgyűlés 54/2022. (XII. 8.) OGY határozata
a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás 
szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés 
elfogadásáról*

 1.  Az  Országgyűlés elfogadja az  Európai Ügyek Bizottságának a  belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének 
létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a  2010/13/EU irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az  indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentését és annak alapján megállapítja, hogy a  rendelettervezet sérti 
a szubszidiaritás elvét.

 2.  Az  Országgyűlés felkéri az  Országgyűlés elnökét, hogy a  jelentésben foglalt indokolt véleményt továbbítsa 
az  Európai Parlament, a  Tanács, illetve az  Európai Bizottság elnökének, és egyidejűleg arról a  Kormányt is 
tájékoztassa.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 55/2022. (XII. 8.) OGY határozata
a Magyar Kultúra Napjáról**

 1. Az Országgyűlés – Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének 200.  évfordulójára emlékezve – 
január 22-ét a Magyar Kultúra Napjának nyilvánítja.

 2. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza a Magyar Kultúra Napján kulturális rendezvények szervezését, amelyek 
megjelenítik Magyarország gazdag kulturális életét, a  magyar kultúra megtartó erejét, valamint előmozdítják 
a nemzeti kulturális hagyományok megőrzését.

 3. Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényének I)  cikk (3)  bekezdésére való figyelemmel hangsúlyozza, hogy 
Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye a  nemzeti összetartozás egyik fontos sarokköve, a  több mint ezeréves 
magyar államiság nemzeti jelképe.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 56/2022. (XII. 8.) OGY határozata
a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról*

 1. Az Országgyűlés tudomásul veszi a  Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai  további üzemidő-hosszabbítását, 
ami az ország energiaszuverenitási, klímavédelmi és ellátásbiztonsági céljait szolgálja.

 2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 57/2022. (XII. 8.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról**

 1. Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága

elnökévé

dr. Papcsák Ferencet,

tagjává

Madarász Lászlót,
dr. Nyikos Lászlót és
dr. Szényei Gábor Andrást

2023. január 1-jei hatállyal megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 58/2022. (XII. 8.) OGY határozata
az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról*

 1.  Az Országgyűlés az Alaptörvény 30. cikk (3) bekezdése és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján

dr. Bándi Gyulát

2023. február 22-i hatállyal az  alapvető jogok biztosának a  jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
helyettesévé hat évre megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 59/2022. (XII. 8.) OGY határozata
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról**

 1. Az  Országgyűlés a  Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013.  évi CCXLI.  törvény 7.  § (1)  bekezdése, valamint 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61/A. § (2) bekezdés q) pontja alapján

– a megválasztásához szükséges feltételek megvizsgálását követően,
– a Kulturális Bizottság véleményének ismeretében

a) a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökévé

 Földváryné Kiss Rékát

b) a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjává

 Ötvös Istvánt és
 Soós Viktor Attilát

2023. február 4-i hatállyal megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 60/2022. (XII. 8.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Igazságügyi bizottságba

Fekete-Győr Andrást (Momentum)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

dr. Brenner Koloman (Jobbik) helyett
Varga Ferencet (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 61/2022. (XII. 8.) OGY határozata
Dr. Apáti István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Apáti István országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Pesti Központi Kerületi Bíróság  
418.Bpk.61.910/2022/12-I. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Dócs Dávid s. k., Földi László s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1605/2022. (XII. 8.) Korm. határozata
az Integritás Hatóság, valamint a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság működésének alapfeltételeit 
biztosító informatikai infrastruktúra és alkalmazás szolgáltatások létesítéséhez és ezek üzemeltetéséhez 
szükséges központi költségvetési források biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért az  Integritás Hatóság, valamint a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság működésének alapfeltételeit 

biztosító informatikai infrastruktúra és alkalmazás szolgáltatások létesítéséhez és ezek üzemeltetéséhez szükséges 
költségvetési források biztosításával;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  Integritás Hatóság elnöke kezdeményezése alapján – gondoskodjon 
az  Integritás Hatóság vonatkozásában az  1.  pont szerinti fejlesztési és üzemeltetési költségek fedezetére egyszeri 
176 940 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésről szóló 2022.  évi 
XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet VII. Integritás Hatóság fejezet, 1. Integritás Hatóság cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Integritás Hatóság elnöke

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  Integritás Hatóság vonatkozásában az  1.  pont szerinti 

informatikai infrastruktúra és alkalmazások éves üzemeltetési díjaként évi 38 590 000 forint többletforrás 
biztosításáról a 2024. évi központi költségvetés Integritás Hatóság fejezete javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kezdeményezése alapján  – 
gondoskodjon a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vonatkozásában az  1.  pont szerinti fejlesztési és 
üzemeltetési költségek fedezetére egyszeri 110 680 000 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság vonatkozásában 

az  1.  pont szerinti informatikai infrastruktúra és alkalmazások éves üzemeltetési díjaként évi 26 060 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  2024.  évi központi költségvetés Kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokat 
finanszírozó előirányzata javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1606/2022. (XII. 8.) Korm. határozata
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges további intézkedésekről

A Kormány
 1. a 2023.  évi IAAF Atlétikai Világbajnokságot (a  továbbiakban: Világbajnokság) kiemelt nemzetközi 

sportrendezvénnyé nyilvánítja;
 2. a személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 7.45.  pontja szerinti, a  Nemzeti 

Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a Budapest 2023 Atlétikai 
Világbajnokság Szervező Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által igénybe vehető adómentesség 
mértékét 4 881 557 073 forintban határozza meg;
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 3. felhívja a belügyminisztert, hogy a rendőrség bevonásával gondoskodjon a Világbajnokság rendőri biztosításáról.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a Világbajnokság ideje alatt folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1607/2022. (XII. 8.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 
1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról és az MFB Gyármentő Likviditási Garanciaprogram 
meghirdetéséről

 1.  A  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az  MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 
1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat] 1.  pont 1.2.  alpontja 
a következő d) ponttal egészül ki:
(A Kormány 
hozzájárul ahhoz, hogy)
„d) a hitelintézetek által nyújtott, a 4. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő hitelek és pénzkölcsönök, 
továbbá a  hitelintézetek által vállalt, a  4.  mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő kezesség vagy 
garancia”

 2.  Az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpont záró szövegrészében a „2. és 3. mellékletben” szövegrész 
helyébe a „2., 3. és 4. mellékletben” szöveg lép.

 3.  Az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 4.  Az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat

a) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1607/2022. (XII. 8.) Korm. határozathoz
„4. melléklet az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozathoz

MFB Gyármentő Likviditási Garanciaprogram

Sorszám A B

1. A kötelezett személye

mindazon vállalkozás, amelynek az utolsó összevont 
(konszolidált) beszámolója, ennek hiányában éves 
beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója 
szerinti foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő, és 
nettó árbevétele pedig legalább 10  000 000 euró vagy 
annak megfelelő forint

2.
Az MFB Zrt. kezesség- vagy 
garanciavállalásának mértéke 

a hitelintézet által nyújtott hitel vagy pénzkölcsön 
tőkeösszegének, illetve a hitelintézet által vállalt 
garancia vagy kezesség összegének legfeljebb 80%-a 
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3.
Az állami kezességvállalással támogatott 
hitelcél 

szállítói költségeket finanszírozó forgóeszközhitel, 
működésfinanszírozás, folyószámlahitel vagy az ilyen 
típusú hitelek kiváltására nyújtott hitel, illetve az ezek 
visszafizetésének biztosítékaként hitelintézet által 
vállalt kezesség vagy garancia 

4.
A hitel vagy hitelintézet által vállalt garancia 
vagy kezesség futamideje

legfeljebb 5 év 

5. Keretösszeg 100 000 000 000 forint 

6.
Hitel- vagy hitelintézet által vállalt garancia 
vagy kezesség összege 

legfeljebb 20 000 000 000 forint

7. A vállalható állami kezesség összege/mértéke
az MFB Zrt. által vállalt kezesség vagy garancia 
összegének 90%-a 

8. Az állami kezességvállalás időtartama 
a kezesség- vagy garanciavállalással érintett 
hitelintézeti kötelezettségvállalás végső lejárata  
+ 180 nap

”

2. melléklet az 1607/2022. (XII. 8.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozathoz

MFB Növekedési Garanciaprogram – NKP alprogram

Sorszám A B

1. A kötelezett személye
az NKP igénybevételére jogosult gazdasági társaság 
(kibocsátó)

2.
Az MFB Zrt. kezesség- vagy 
garanciavállalásának mértéke 

a kötvény névértékének legfeljebb 80%-a 

3.
Az állami kezességvállalással támogatott 
hitelcél

vállalatok forrásellátottságának biztosítása a 
kötvénydokumentáció szerint, az MFB törvénynek való
megfelelés mellett

4. A kötvény futamideje legfeljebb 20 év 

5. Keretösszeg 425 000 000 000 forint 

6. Hitelösszeg legfeljebb 100 000 000 000 forint

7. A vállalható állami kezesség összege/mértéke
az MFB Zrt. által vállalt kezesség vagy garancia 
összegének 90%-a 

8. Az állami kezességvállalás időtartama 
a kezességvállalással érintett kötvény végső lejárata  
+ 180 nap

”

3. melléklet az 1607/2022. (XII. 8.) Korm. határozathoz
„3. melléklet az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozathoz

MFB Növekedési Garanciaprogram – Hitelintézeti alprogram

Sorszám A B

1. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat

2.
Az MFB Zrt. kezesség- vagy 
garanciavállalásának mértéke 

a hitelintézet által nyújtott hitel vagy pénzkölcsön 
tőkeösszegének, illetve a hitelintézet által vállalt 
garancia vagy kezesség összegének legfeljebb 80%-a 
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3.
Az állami kezességvállalással támogatott 
hitelcél

projekthitel, beruházási hitel, forgóeszközhitel, 
támogatás-megelőlegező hitel, hitelkiváltás, 
befektetett pénzügyi eszközfinanszírozás, 
akvizíciófinanszírozás, működésfinanszírozás, illetve  
az ezek visszafizetésének biztosítékaként hitelintézet 
által vállalt kezesség vagy garancia

4. A hitel futamideje legfeljebb 20 év 

5. Keretösszeg 175 000 000 000 forint 

6. Hitelösszeg legfeljebb 100 000 000 000 forint

7. A vállalható állami kezesség összege/mértéke
az MFB Zrt. által vállalt kezesség vagy garancia 
összegének 90%-a 

8. Az állami kezességvállalás időtartama 
a kezesség- vagy garanciavállalással érintett 
hitelintézeti kötelezettségvállalás végső lejárata  
+ 180 nap

”

A Kormány 1608/2022. (XII. 8.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat] 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az energiaügyi miniszter bevonásával az 1.1. alpontban foglalt fejlesztések 
komplex előkészítéséhez és megvalósításához gondoskodjon a  központi költségvetés XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági 
ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások jogcímcsoport javára
a) a 2020. évben 3 395 743 023 forint forrás,
b) a 2021. évben 3 881 682 212 forint forrás,
c) a 2022. évben 3 131 218 994 forint forrás,
d) a 2023. évben 7 111 500 049 forint forrás,
e) a 2024. évben 4 770 155 171 forint forrás,
f ) a 2025. évben 681 450 740 forint forrás
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: az a) és a b) pont tekintetében azonnal
 a c) és a d) pont tekintetében a felmerülés ütemében
 az e)–f ) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 2. Az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pontja a következő 1.5a. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.5a. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1.1. alpontban foglalt fejlesztések 
komplex előkészítéséhez és megvalósításához a  központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 
3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségvállalás felső 
korlátját a 2023. évben 25 226 585 018 forint összegben állapítja meg;”
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 3. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 
1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.10. és 1.10a. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„1.10. egyetért a  gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó – 2.  melléklet szerinti – víziközmű-
hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésével, valamint 
a megvalósításukhoz szükséges 32 249 797 605 forint biztosításával;
1.10a. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  energiaügyi miniszter bevonásával az  1.10.  alpontban foglalt 
fejlesztések komplex előkészítése, megvalósítása és az  ezekkel összefüggő feladatok elvégzése érdekében 
gondoskodjon az 1.10. alpontban foglalt feladat ellátására szolgáló előirányzat javára
a) a 2020. évben 1 021 910 700 forint,
b) a 2021. évben 12 148 726 805 forint,
c) a 2022. évben 6 385 331 070 forint,
d) a 2023. évben 8 707 707 327 forint,
e) a 2024. évben 3 986 303 703 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: az a) és a b) pont tekintetében azonnal
 a c)  pont tekintetében a  2022.  évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a d)  pont tekintetében a  2023.  évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 az e) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 4. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-
fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat] 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében a technológiai és ipari 
miniszter bevonásával gondoskodjon)
„a) a  2.  pont a) és b)  alpontjában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében a  Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Térségi fejlesztési feladatok előirányzat javára – a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs 
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi 
fejlesztési feladatok jogcím javára már biztosított 6 525 261 000 forinttal együtt – 37 410 696 000 forint biztosításáról, 
a következők szerint:
aa) a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs 
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi 
fejlesztési feladatok jogcím javára 5 366 739 896 forint,
ab) a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai 
és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 
3. Térségi fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára 11 812 230 695 forint,
ac) a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Térségi fejlesztési feladatok 
előirányzat javára 10 368 744 228 forint,
ad) a  Magyarország 2025.  évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Térségi fejlesztési 
feladatok előirányzat javára 3 337 720 181 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: az aa) pont tekintetében a felmerülés ütemében
 az ab)  pont tekintetében a  2023.  évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 az ac) pont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során
 az ad) pont tekintetében a 2025. évi központi költségvetés tervezése során”
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 5. Az 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat 3. pont nyitó szövegrészében az „a technológiai és ipari miniszter” szövegrész 
helyébe az „az energiaügyi miniszter” szöveg lép.

 6. A Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának 
növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  energiaügyi miniszter bevonásával gondoskodjon a  Beruházás komplex 
előkészítése és megvalósítása érdekében
a) 15 325 325 344 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 
2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,
b) 2 735 321 552 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 
2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoporton,
c) 17 193 966 033 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV.  törvény 1.  melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcímcsoportján,
d) 6 535 681 015 forint rendelkezésre állásáról a  2024.  évi központi költségvetés Térségi fejlesztési feladatok 
előirányzatán,
e) 2 503 050 900 forint rendelkezésre állásáról a  2025.  évi központi költségvetés Térségi fejlesztési feladatok 
előirányzatán,

Felelős: pénzügyminiszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: az a) és a b) alpont tekintetében azonnal
 a c)  alpont tekintetében a  2023.  évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a d) és az e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 7. A  Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1259/2022. (V. 19.) 
Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a  Bük város területén működő ipari-innovációs fejlesztési területek (a  továbbiakban: fejlesztési területek) 
bővítésével kapcsolatos, Bük város és térsége, illetve a  környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési 
infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]
„5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  energiaügyi miniszter kezdeményezésére, a  2.  pont szerinti projekt 
komplex előkészítése érdekében gondoskodjon 428 214 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2023.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 37. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 3. Térségi fejlesztési feladatok 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”
 8. A  Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 

[a továbbiakban: 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.10. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.10. a  Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1259/2022. (V. 19.) 
Korm. határozatra”
(a következőkről dönt.)

 9. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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 10. A  címrendi kiegészítésről, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 1.  pont 
d) alpontjában a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára 
biztosított 713 356 500 forint tekintetében 2023. december 31.” szöveg lép.

 11. A  Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával és 
működésének megkezdésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozat 3. pontjában 
a „Rendezvényszervezési” szövegrész helyébe a „Rendezvényszervező” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1608/2022. (XII. 8.) Korm. határozathoz

 1. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat

2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi 2026. évi 2027. évi 
Összesen

(nettó forint)]
költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év 

(nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint)

2.
1173/2020. (IV. 22.) 

Korm. határozat
12 481 560 388 6 382 140 000 20 776 335 649 16 994 311 547 5 545 000 0 0 62 179 367 584

 2. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat

2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi 2026. évi 2027. évi 
Összesen

(nettó forint)]
költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év 

 (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint)

6.
1384/2021. (VI. 15.) 

Korm. határozat
6 522 000 000 5 364 057 867 11 806 327 531 10 363 562 447 3 336 052 155 0 0 37 392 000 000

 3. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat

2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi 2026. évi 2027. évi 
Összesen

(nettó forint)]
költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év 

(nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint)

7.
1558/2021. (VIII. 5.) 

Korm. határozat
15 317 666 511 2 733 954 575 26 635 373 346 11 932 414 807 7 901 800 000 5 400 000 000 2 700 000 000 72 621 209 239

 4. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat

2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi 2026. évi 2027. évi 
Összesen

(nettó forint)]
költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év költségvetési év 

(nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint) (nettó forint)

10.
1259/2022. (V. 19.) 

Korm. határozat
0 0 428 000 000 0 0 0 0 428 000 000
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A Kormány 1609/2022. (XII. 8.) Korm. határozata
egyes helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

 1. A települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes 
önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról szóló 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 
1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 1. sorában a „Szennyvízkezeléshez szükséges havária tározó 
megépítése” szövegrész helyébe az „Óvodai férőhely bővítése” szöveg lép.

 2. Az Ózd Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1104/2022. (III. 2.) Korm. határozat 
2.  pontjában az  „önkormányzati intézmények eszközbeszerzése” szövegrész helyébe az  „épületenergetikai 
fejlesztések” szöveg lép.

 3. A helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat D:14 mezőjében az „eszközbeszerzéssel” 
szövegrész helyébe az „eszközbeszerzéssel, működési feladatok támogatása” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 102/2022. (XII. 8.) ME határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia Kormánya közötti Partnerségi és 
Együttműködési Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az egyrészről az Európai Unió és 

tagállamai, másrészről Malajzia Kormánya közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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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