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II. Törvények

2022. évi LVI. törvény
az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében 
szükséges módosításáról*

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
módosítása

1. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/L. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„95/L. § (1) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja az európai uniós költségvetési 
források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények 
módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság 
kérésére egyes törvényeknek a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról 
szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló 
állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő 
házastársának, élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

2. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 218/E.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„218/E.  § (1) A  Médiatanács tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási 
eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának, továbbá 
gyermekének vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

3. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

3. §  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 35/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/B.  § (1) Az  Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi 
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek 
a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI.  törvénnyel 
megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint  − 
2023.  január  31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő házastársának, 
élettársának, továbbá gyermekének vagyonnyilatkozatát is.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

4. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

4. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 28.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„28. § (1) A köztársasági elnök az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a  kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

5. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

5. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 45/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45/G.  § (1) Az  alapvető jogok biztosa és helyettese az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi 
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek 
a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI.  törvénnyel 
megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 
2023.  január  31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő családtagjának 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
módosítása

6. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 38. § (3) bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
[A Hatóság a (2) és (2a) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint különösen]
„f ) bejelentés alapján és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást folytat;”

 (2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 46. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság elnökének munkáját az  általa határozatlan időre kinevezett kettő helyettes segíti. A  Hatóság 
elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

 (3) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 46. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az elnökhelyettesek az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, – az elnök által 
meghatározott módon – gyakorolják az elnök hatásköreit és ellátják feladatait.”

 (4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. §-a a következő 
(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A Hatóság vizsgálata a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése ellenőrzésével összefüggésben 
nem indítható, az  erre irányuló bejelentést a  63/A.  § (2)  bekezdése szerinti átláthatósági hatósági eljárás 
kezdeményezésére irányuló bejelentésnek kell tekinteni.”
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 (5) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 53. §-a a következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Hatóság – a  33/A. alcím szerinti átláthatósági hatósági eljárás hivatalbóli megindításával egyidejűleg  – 
a  vizsgálatot megszünteti vagy a  vizsgálatot az  e  részében megszünteti, ha a  vizsgálat során jut arra 
a megállapításra, hogy a közzétételre kötelezett a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettségének feltehetően nem 
tesz eleget. A megszüntetésről a bejelentőt a 63/A. § (2) bekezdése szerint megfelelően értesíteni kell.”

 (6) Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a  következő 
33/A. alcímmel egészül ki:
„33/A. Átláthatósági hatósági eljárás
63/A.  § (1) A  24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a  Hatóság bejelentés alapján 
átláthatósági hatósági eljárást indít és hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indíthat. Az eljárásra az e törvényben 
foglaltakkal összhangban alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit.
(2) Az  átláthatósági hatósági eljárás megindítása érdekében bárki bejelentést tehet. Az  átláthatósági hatósági 
eljárást akkor is hivatalból megindított eljárásnak kell tekinteni, ha azt bejelentés előzte meg. A  bejelentőt 
az átláthatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről a Hatóság értesíti.
(3) A  Hatóság hivatalból átláthatósági hatósági eljárást indít akkor, ha a  közérdekű adatok vagy a  közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban folytatott vizsgálata során jut arra 
a megállapításra, hogy a 24/B. alcím szerinti közzétételre kötelezett a közzétételi kötelezettségét feltehetően nem 
teljesítette.
(4) Ha az  átláthatósági hatósági eljárást a  (3)  bekezdés szerint bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, 
a bejelentőt az átláthatósági hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről a Hatóság értesíti.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a bejelentés tartalmazza
a) a feltételezett jogsértés megjelölését,
b) a feltételezett jogsértést megvalósító magatartás vagy állapot leírását,
c) a  feltételezett jogsértést megvalósító – a  24/B. alcím szerinti, felületen közzétételre kötelezett – adatkezelő 
azonosításához szükséges, a bejelentő rendelkezésére álló adatokat,
d) a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat valószínűsítő tényeket.
63/B. § (1) Az átláthatósági hatósági eljárásban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.
(2) Az  átláthatósági hatósági eljárásban hozott határozatában a  Hatóság a  24/B. alcím szerinti közzétételi 
kötelezettségekkel összefüggésben
a) megállapíthatja a  közzétételre kötelezett adatkezelő közzétételi kötelezettséggel összefüggő jogsértése tényét 
– ideértve azt az esetet is, ha a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor –,
b) az  a)  ponttal összefüggésben elrendeli a  24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettség – ideértve valós adatok 
közzétételét, illetve a közzétett adatokból hiányzó adatok pótlását is – soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli 
teljesítését.
(3) Ha a 24/B. alcím szerinti közzétételre kötelezett a megállapított kötelezettségnek (2) bekezdés b) pontja szerinti 
határidőn belül nem tesz eleget, a  Hatóság bírságot szabhat ki. A  bírság mértéke százezertől ötvenmillió forintig 
terjedhet.
(4) A  Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a  (3)  bekezdés szerinti bírság kiszabása, illetve a  bírság 
mértékének megállapítása során az  eset összes körülményeit figyelembe veszi, így különösen a  jogsértés súlyát 
– ideértve a mulasztással érintett adatok számát, a jogsértő állapot fennállásának időtartamát –, valamint azt, hogy 
a  jogsértővel szemben korábban állapítottak-e meg a 24/B. alcím szerinti közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos 
jogsértést.
(5) A  Hatóság elrendelheti határozatának – a  24/B. alcím szerint közzétételre kötelezett adatkezelő adatainak 
közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha a  bekövetkezett jogsérelem súlya a  nyilvánosságra hozatalt 
indokolja.”

 (7) Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 75/C. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„75/C.  § (1) A  Hatóság elnöke és elnökhelyettese az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022.  évi 
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes 
törvényeknek a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022.  évi 
LVI.  törvénnyel megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot 
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szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

7. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

7. §  Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 74/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74/C.  § (1) Az  Alkotmánybíróság tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási 
eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

8. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

8. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 165/U. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„165/U.  § (1) A  legfőbb ügyész és a  legfőbb ügyész helyettese az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes 
törvényeknek a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022.  évi 
LVI.  törvénnyel megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

9. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

9. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51.  § (1) A  Tanács elnöke az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a  kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

10. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

10. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 145/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„145/D.  § (1) A  képviselő és a  nemzetiségi szószóló az  e  törvénynek az  Európai Bizottság kérésére egyes 
törvényeknek a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022.  évi 
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LVI.  törvénnyel megállapított 1.  melléklete szerinti tartalommal és formában először – 2022.  november  1.  napján 
fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a  családtagja 
vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

11. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

12. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 353/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„353/E.  § (1) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese az  európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes 
törvényeknek a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022.  évi 
LVI. törvénnyel megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

12. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

13. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 183/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„183/M. § (1) Az MNB elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai, 
valamint a  felügyelőbizottság tagjai az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel 
megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási 
eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesznek 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő családtagjuk vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

13. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

14. §  A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 40/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40/B.  § (1) A  Bizottság tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a  kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő családtagjának vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”
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14. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

15. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„197/C.  § (1) A  Tanács elnöke, alelnöke és tagja az  európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022.  évi 
XXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes 
törvényeknek a  kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022.  évi 
LVI.  törvénnyel megállapított tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot 
szerint − 2023. január 31-ig tesz vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

15. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

16. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 293. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„293.  § [Átmeneti rendelkezés az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvényhez, valamint az Európai 
Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról 
szóló 2022. évi LVI. törvényhez]
(1) A  politikai felsővezető az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő 
egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően, az  Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a  kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvénnyel megállapított 
tartalommal és formában először – 2022. november 1. napján fennálló állapot szerint − 2023. január 31-ig tesz 
vagyonnyilatkozatot, amelyhez csatolja a családtagja vagyonnyilatkozatát is.
(2) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvény hatálybalépése napján folyamatban lévő 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokban az eljárás megindulása napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

16. Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló  
2022. évi XXVII. törvény módosítása

17. § (1) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 5.  § 
(6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) A Hatóság feladatainak ellátása során, az ahhoz szükséges mértékben ellenőrizheti
1. a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettese, a Versenytanács tagja,
2. a Médiatanács tagja,
3. az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke,
4. az alapvető jogok biztosa és helyettese,
5. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és elnökhelyettese,
6. az Alkotmánybíróság tagja,
7. a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese,
8. a Költségvetési Tanács elnöke,
9. a Nemzeti Választási Iroda elnöke és elnökhelyettese,
10. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanácsnak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 9. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai,
11. a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja,
12. a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke, alelnöke és tagja,
13. az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető,
14. az önkormányzati képviselő és a polgármester és
15. a nemzetiségi önkormányzati képviselő
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vagyonnyilatkozatát, és jogosult vagyonnyilatkozati vizsgálati eljárást lefolytatni, és ennek eredménye alapján 
az  1–15.  pontokban meghatározott személyi körre vonatkozó szabályok szerinti vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárást kezdeményezni. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a Hatóságot tájékoztatni kell.”

 (2) Az  európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény 5.  §-a 
a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Hatóság feladatainak ellátása során
a) a köztársasági elnök,
b) az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló és az Országgyűlés háznagya,
c) a bíró és
d) az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felsővezető
vagyonnyilatkozatával kapcsolatban jogosult az  a)–d)  pontokban meghatározott személyi körre vonatkozó 
szabályok szerinti vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást kezdeményezni. A  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás eredményéről a Hatóságot tájékoztatni kell.”

 (3) Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény VIII. Fejezete 
a következő 31/A. alcímmel egészül ki:
„31/A. Sarkalatossági záradék
77/A. § (1) Az 5. § (6) bekezdés
a) 2. pontja az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
b) 3. pontja az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,
c) 5. pontja az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,
d) 6. pontja az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,
e) 7. pontja az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
f ) 9. pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján,
g) 14. pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
h) 15. pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
(2) Az 5. § (6a) bekezdés
a) a) pontja az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján,
b) b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,
c) c) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.”

17. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § (1)–(6) bekezdése 2023. február 28-án lép hatályba.
 (3) A 17. § 2023. március 31-én lép hatályba.

19. § (1) A 2. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 3. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A 4. § az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (4) A 6. § (1)–(3) és (7) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (5) A 7. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (6) A 8. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (7) A 10. §, a 11. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (8) A  12.  § az  Alaptörvény XXIX.  cikk (3)  bekezdése, 2.  cikk (1)  bekezdése és a  35.  cikk (1)  bekezdése alapján 

sarkalatosnak minősül.
 (9) A 17. § (1) bekezdése az Alaptörvény

a) IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,
b) 43. cikk (4) bekezdése alapján,
c) VI. cikk (4) bekezdése alapján,
d) 24. cikk (9) bekezdése alapján,
e) 29. cikk (7) bekezdése alapján,
f ) XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és a 35. cikk (1) bekezdése alapján,
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g) 31. cikk (3) bekezdése alapján,
h) XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

 (10) A 17. § (2) bekezdése az Alaptörvény
a) 12. cikk (5) bekezdése alapján,
b) 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján,
c) 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LVI. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi XXXVI. törvényhez

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele 
közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és gyermeke(i) számára

A nyilatkozatot adó személye
 1.  A nyilatkozatot adó1:

a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)

 2.  A nyilatkozatot adó neve:

A) rész
VAGYONI NYILATKOZAT

 I.  Ingatlanok (kivéve a  nyilatkozatot adó, valamint a  vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és 
gyermeke(i) kizárólagos használatára fenntartott ingatlant)2

1.  Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az  épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az  épület 

alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

2.  Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az  épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az  épület 

alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs, bányatelek stb.):

1 Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!
2 Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni! Nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve 

családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ; ugyanakkor ez alapján legfeljebb egy ingatlan feltüntetése mellőzhető.
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f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

3.  Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az  épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az  épület 

alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

4. Ingatlan:
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az  épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az  épület 

alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, műemlék, műhely, üzlet, műterem, 

rendelő, garázs, bányatelek stb.):
f ) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvező, bérlő stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

 II.  Nagy értékű3 ingóságok
1.  Gépjárművek:

a) személygépkocsi: .................................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme:  ....................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme:  ....................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................
b) tehergépjármű, autóbusz:  ................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme:  ....................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme:  ....................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................
c) motorkerékpár: .....................................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme:  ....................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme:  ....................................................................................................  típus
 a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................

2.  Vízi vagy légi jármű:
a) jellege:
 típusa:
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) jellege:
 típusa:
 a szerzés ideje, jogcíme:

3 Nagy értékűnek minősül az ingóság, ha értéke eléri az 5 millió forintot.
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3.  Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a) egyedi alkotások:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) gyűjtemény:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:
 megnevezés: ............................................................................................................................... db
 a szerzés ideje, jogcíme:

4.  Egyéb ingóság:
a) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
b) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
c) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
d) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:
e) megnevezés:
 a szerzés ideje, jogcíme:

5.  Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, 
vagyonjegy, részesedés magántőkealapban, biztosítás stb.):
a) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
b) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
c) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
d) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:
e) megnevezés:
 névérték, biztosítási összeg:

6.  Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás4: .................................................................................................. Ft
Átváltási árfolyam: ...................................................................... 

7.  Készpénz5: ...................................................................................... Ft
Átváltási árfolyam: ...................................................................... 

8.  Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) hitelintézeti számlakövetelés:
 forintban:
 devizában (forintértéken):
 átváltási árfolyam6:

4 Külföldi pénznemben elhelyezett megtakarítás esetén a megtakarítás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

5 Külföldi pénznemben lévő készpénz esetén a készpénz összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank 
hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintra átváltani, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

6 A vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát szükséges alkalmazni, és az átváltási 
árfolyamot megjelölni.
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b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege7: ....................................................... Ft
 átváltási árfolyam:

9.  Más vagyontárgy:
a) megnevezés:
b) megnevezés:
c) megnevezés:
d) megnevezés:
e) megnevezés:

 III.  Tartozások8

Ebben a  rovatban kérjük feltüntetni a  köztartozás címén, valamint a  hitelintézettel vagy magánszemélyekkel 
szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1.  Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............................................................................................... Ft
 Átváltási árfolyam: ...................................................................... 
2.  Hitelintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ................................................................................ Ft
 Átváltási árfolyam: ...................................................................... 
3.  Magánszemélyekkel szembeni tartozás: .......................................................................................................... Ft
 Átváltási árfolyam: ...................................................................... 

 IV.  Egyéb közlendők
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

B) rész9

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

(az országgyűlési képviselő javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmek)

 I.  A nyilatkozatot adó a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó megbízatásának keletkezését megelőző három 
évben végzett foglalkozása(i), állami, önkormányzati és gazdasági tisztsége(i) vagy megbízatása(i), valamint 
gazdálkodó szervezetben10 vagy más, jogi személyben és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetben 
vállalt tagsága(i)

Foglalkozás, megbízatás, tisztség vagy Díjazás nélküli Jövedelmi kategóriák11

tagság12 1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

7 Külföldi pénznemben fennálló pénzkövetelés esetén a pénzkövetelés összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

8 Külföldi pénznemben fennálló tartozás esetén a tartozás összegét a vagyonnyilatkozat kitöltésének napján aktuális, a Magyar Nemzeti Bank 
hivatalos devizaárfolyamán szükséges forintértéken megadni, és az átváltási árfolyamot megjelölni.

9 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
10 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot 

ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.
11 Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem; illetve díjazás esetén a B) rész I., II. és  

III. pontjaiban, valamint a C) rész I. és II. pontjaiban az alábbi jövedelmi kategóriák egyikét is fel kell tüntetni: 1. havi bruttó 1 és 200 000 Ft között; 
2. havi bruttó 200 001 és 500 000 Ft között; 3. havi bruttó 500 001 és 1 000 000 Ft között; 4. havi bruttó 1 000 001 és 5 000 000 Ft között; 5. havi  
5 000 000 Ft felett a millióra kerekített összeg megjelölésével. A nyilatkozatban bevallott egyes tételekből származó, de nem rendszeresen kapott 
jövedelmet éves alapon kell kiszámítani, el kell osztani tizenkettővel, és be kell sorolni a fenti kategóriák egyikébe.

12 Kizárólag a jelenlegi megbízatás keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásról, megbízatásról, tisztségről, illetve vállalt tagságról kell 
nyilatkozni, a korábbi országgyűlési képviselői tisztséget is beleértve.
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 II.  A  nyilatkozatot adónak a  nyilatkozat megtételekor fennálló foglalkozása(i), illetve rendszeres tevékenysége(i), 
amely(ek)ből adóköteles jövedelme származik

Foglalkozás, tevékenység13 Jövedelmi kategóriák

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

 III.  A  nyilatkozatot adónak a  nyilatkozat megtételekor fennálló, alkalmankénti, díjazással járó tevékenysége(i), 
amennyiben az  összes alkalmankénti tevékenységekért járó díjazás teljes összege egy naptári évben meghaladja 
a 2 000 000 forintot

Alkalmankénti tevékenységek, amennyiben a díjazás teljes Jövedelmi kategóriák

összege egy naptári évben meghaladja a 2 000 000 forintot14 1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

C) rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

 I.  A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló gazdálkodó szervezetben15, jogszabály által létrehozott 
testületben vállalt tagsága(i) (ideértve a  pártoló, illetve a  tiszteletbeli tagságot is), tisztsége(i), valamint bizalmi 
vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállása(i)

Tagság, tisztség, tevékenység, valamint 

vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve 

kedvezményezetti jogállás16

Díjazás nélküli Jövedelmi kategóriák

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

13 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A tevékenység megjelölése; b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség 
alá eső tevékenységek)

14 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A tevékenység megjelölése; b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség 
alá eső tevékenységek)

15 Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti szervezet, ideértve a közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is.

16 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A gazdálkodó szervezet, testület neve vagy vagyonkezelői jogviszony megjelölése; b) Tagság (tag, 
tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.), tisztség, tevékenység megjelölése
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 II.  A nyilatkozatot adónak a nyilatkozat megtételekor fennálló bármilyen olyan érdekeltsége(i) gazdasági társaságban, 
amely(ek) befolyást gyakorolhat(nak) a közpolitikával kapcsolatos kérdésekre, illetve olyan tulajdoni érdekeltsége(i), 
amely(ek) meghatározó befolyást biztosít(anak) számára gazdasági társaság ügyei tekintetében

Közpolitikával kapcsolatos 

kérdésekre esetleg befolyást

Meghatározó 

befolyást biztosító

Díjazás 

nélküli
Jövedelmi kategóriák

gyakorló érdekeltség vagy 

gazdasági társaság17

tulajdoni érdekeltség 

aránya
1 2 3 4 5

1.

2.

3.

4.

***

Kelt: ..................................., ......... év ............................... hó ....... nap

  ....................................................................
  aláírás helye

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a  velem közös háztartásban élő házas-/élettársam, valamint a  velem közös 
háztartásban élő gyermeke(i)m, nyilatkozatát/nyilatkozatait18.

Jelen nyilatkozatomat, mint országgyűlési képviselővel19 közös háztartásban élő házas-/élettárs/gyermek adom.”

17 Az alábbiak feltüntetése szükséges: a) A gazdasági társaság neve; b) Az érdekeltség formája (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)
18 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
19 Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!
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2022. évi LVII. törvény
egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről*

Magyarország Alaptörvényének XX.  cikkében foglaltak végrehajtása, valamint az  állami sportingatlan-vagyon hatékony, 
költségtakarékos, értékmegőrző és -növelő, egységes elveken alapuló, a  társadalmi igényeknek és elvárásoknak megfelelő 
kezelése, fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEzEt
ÁLtALÁNos rENDELKEzésEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E törvény alkalmazásában sportingatlan
a) az 1. mellékletben meghatározott ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad,
b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a  továbbiakban: Sporttv.) 1.  mellékletében szereplő ingatlanok, vagy 

ingatlan tulajdoni hányadok, valamint
c) a Kormány egyedi, nyilvános határozatával a  2.  § szerinti közfeladat ellátás céljából ekként minősített, 

a magyar állam tulajdonában álló ingatlan, vagy ingatlan tulajdoni hányad.
 (2) E  törvény alkalmazásában sportcélú ingatlan a  Kormány egyedi határozatával kizárólag a  2.  § (1)  bekezdés 

a)–c)  pontja szerinti közfeladatok ellátása céljából ekként minősített, nem a  magyar állam tulajdonában álló 
ingatlan, vagy ingatlan tulajdoni hányad.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti minősítést az  ingatlan tulajdonosának kérelmére a  sportlétesítmény-fejlesztésért és 
gazdálkodásért felelős miniszter kezdeményezi abban az  esetben, ha álláspontja szerint a  sportcélú ingatlan 
működéséhez kiemelt közérdek fűződik, és azon a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti közfeladatok ellátása más 
módon nem biztosítható.

II. FEJEzEt
A NEmzEtI sportINFrAstruKtúrA ÜgyNöKség

2. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség ellátott közfeladata és jogállása

2. § (1) A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által a sportingatlanokkal összefüggésben 
végzett alábbi, valamint a sportcélú ingatlanokkal összefüggésben végzett a)–c) pont szerinti feladatok – a Sporttv. 
49. § b), c), i) és j) pontjában foglaltakra tekintettel – közfeladatnak minősülnek:
a) általános ingatlanüzemeltetési tevékenység;
b) az ingatlan hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása;
c) az ingatlan rendeltetésszerű működtetése;
d) a más törvény hatálya alá nem tartozó építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, 

fejlesztési, bontási tevékenység;
e) a gyógyfürdőnek minősülő sportingatlanban járóbeteg-gyógyító szakellátás, valamint terápiás célú 

gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatás nyújtása;
f ) a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése és a  magyar sport országos 

szakmúzeumának fenntartása és
g) törvény eltérő rendelkezése hiányában, a  Kormány egyedi határozatában történő kijelölés esetén egyes 

beruházások előkészítői-építtetői feladatainak elvégzése.
 (2) Az  Ügynökség az  (1)  bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítását a  sportingatlanok és 

a  2022.  december 31-én a  Nemzeti Sportközpontok (a  továbbiakban: NSK) mint országos szakmúzeum 
fenntartójának vagyonkezelésében lévő, a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1.  § (2)  bekezdés 
g) pontja szerinti ingóságok tekintetében, a 4. § szerinti tulajdonosi joggyakorlóként látja el.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Az  Ügynökség az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti közfeladatok megvalósítását a  sportcélú ingatlanok 
tekintetében az Ügynökség és a sportcélú ingatlan tulajdonosa közötti, üzemeltetési, hasznosítási szerződés vagy 
együttműködési megállapodás alapján látja el.

 (4) Az Ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítása során az állam javára és nevében jár el.
 (5) Az  Ügynökség részére az  (1)  bekezdés szerinti közfeladat ellátásával összefüggő működési költségek 

finanszírozásához szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.
 (6) Amennyiben a  (2)  bekezdés szerint az  Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülő ingóságok tekintetében 

a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
38/C. §-ában foglalt rendelkezés alapján a kultúráért felelős miniszter vagyonkezelőt jelöl ki, akkor a vagyonkezelési 
szerződést a kijelölt személy vagy szervezet az Ügynökséggel köti meg.

 (7) Az Ügynökség feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe.

3. § (1) Az  Ügynökség feladatait a  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: NSÜ Zrt.) látja el.

 (2) Az  NSÜ Zrt. a  2.  § (4)  bekezdése szerint az  állam javára és nevében végzett tevékenysége során teljes személyes 
költség- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

 (3) Az  Ügynökség a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a  távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény szerinti külön kezelt intézménynek minősül.

3. Az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása

4. § (1) E  törvény erejénél fogva 2023. január 1. napjával az  Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek az  1.  § 
(1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti sportingatlanok, az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
(a továbbiakban: Inytv.) szerinti önálló ingatlanok tartozékaival, alkotórészeivel és azokon, azokban található, állami 
tulajdonú vagyonelemekkel együtt, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti sportingatlanok tekintetében a Sporttv. 
76/B. § (1a) bekezdésében megjelölt ingó vagyonelemeket is figyelembe véve.

 (2) E  törvény erejénél fogva az  Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
sportingatlan, az  Inytv. szerinti önálló ingatlanok esetén azok tartozékaival, alkotórészeivel és az azokon található, 
állami tulajdonú ingó vagyonelemekkel együtt.

 (3) Az  Ügynökség a  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon tulajdonjogának átruházására, továbbá 
arra vételi jog, elővásárlási jog szerződéssel történő alapítására, annak biztosítékul adására vagy más módon 
való megterhelésére nem jogosult. Az  e  bekezdés szerinti tevékenységek végzésére az  állami vagyonról szóló 
törvény rendelkezéseinek megfelelően a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: MNV Zrt.) jogosult. Az  Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyon hatékony 
működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, valamint az  állami feladatok ellátásának elősegítése 
érdekében történő megterhelésére az MNV Zrt. meghatalmazást adhat az Ügynökség részére.

 (4) Az  állam kizárólagos tulajdonában álló és az  Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanon 
a tulajdonosi joggyakorlás időtartama alatt a más törvény szerinti állami építési beruházás értékhatárát el nem érő 
beruházás következtében létrejött új felépítmény e  törvény erejénél fogva az  állam kizárólagos tulajdonába és 
az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerül.

 (5) Az NSÜ Zrt. által az Ügynökség 5. § (1) bekezdése szerint elkülönített gazdálkodása keretében beszerzett ingóság 
és immateriális jószág e  törvény erejénél fogva az  állam kizárólagos tulajdonába és az  Ügynökség tulajdonosi 
joggyakorlása alá kerül.

4. Az Ügynökség által ellátott feladatok gazdálkodásával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az NSÜ Zrt. az Ügynökségként az állam javára és nevében végzett, e törvényben meghatározott feladataiból eredő 
gazdálkodását elkülöníti a saját gazdálkodásától.

 (2) Az  Ügynökség állam javára és nevében végzett tevékenysége során az  államháztartásról szóló 2011.  évi 
CXCV.  törvényben (a  továbbiakban: Áht.) és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben – az  államháztartás központi alrendszerére – előírt gazdálkodási szabályokat kell alkalmazni 
a (3)–(8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
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 (3) Az  Ügynökség az  állam nevében vállalt kötelezettségeiből eredő, valamint a  működéséhez és tevékenységéhez 
kapcsolódó kifizetéseit, továbbá az állam javára és nevében beszedett költségvetési bevételeket kizárólag az e célra 
létrehozott központi kezelésű előirányzatokon számolja el a (4) bekezdés szerint.

 (4) A központi költségvetésről szóló törvény az NSÜ Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorló szerv költségvetési fejezetében 
elkülönítetten tartalmazza az Ügynökség állam javára és nevében végzett feladatainak költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti fejezet irányító szerve az  e  törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében 
a költségvetési évben a  fejezet (4) bekezdés szerinti részének címrendjét kiegészítheti az államháztartásért felelős 
miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

 (6) A  (4)  bekezdés szerinti fejezet irányító szerve – a  központi költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – a  (3) bekezdés szerinti kiadási előirányzattal rendelkező előirányzatok között azok költségvetési éven 
belül keletkező megtakarítása terhére átcsoportosíthat az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása 
mellett.

 (7) Amennyiben az  Ügynökség a  közfeladata ellátása keretében végzett tevékenységéhez kapcsolódó tervezett 
költségvetési bevételt meghaladó többletbevételt számol el, akkor a  (4)  bekezdés szerinti fejezet irányító szerve 
a  többletbevétel összegével az  Ügynökség közfeladat ellátását szolgáló kiadási előirányzatot megemelheti 
az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével.

 (8) Az  Ügynökség az  állam javára és nevében végzett feladataiból eredő műveletek hatásainak elkülönített 
nyilvántartásban történő könyvvezetését és beszámolási kötelezettségét az  államháztartás számviteléről szóló 
kormányrendelet előírásai szerint teljesíti.

III. FEJEzEt
zÁró rENDELKEzésEK

5. Hatályba léptető rendelkezés

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 17–19. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

6. Átmeneti rendelkezések

7. § (1) A  vagyonkezelőnek (a  továbbiakban: a  korábbi vagyonkezelő) az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázatban 
szereplő önálló ingatlanokon, valamint azok tartozékain, alkotórészein és az  azokon, azokban található állami 
tulajdonú vagyonelemeken 2022. december 30-án fennálló vagyonkezelői joga a  törvény erejénél fogva 
2022.  december 31. napjával megszűnik. Az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázatban szereplő ingatlanok 
– az  Inytv. szerinti önálló ingatlanok tartozékaival, alkotórészeivel együtt – és az azokon, azokban található, állami 
tulajdonú vagyonelemek tekintetében nem jön létre az Áht. 11/B. § (2) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog, azzal, 
hogy 2023. január 1-jén a 4. § (1) bekezdése szerint azok az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek.

 (2) Az NSK 2022. december 31. napjával megszűnik.
 (3) 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. látja el

a) az NSK által ellátott minden feladatot, ide értve a múzeumi tevékenységhez kapcsolódó fenntartói jogokat és 
kötelezettségeket, továbbá

b) az (1)  bekezdés szerinti korábbi vagyonkezelő és az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázatban szereplő 
ingatlanok 2022. december 31-i tulajdonosa (a  továbbiakban: korábbi tulajdonos) által az  1.  mellékletben 
szereplő ingatlanok működtetése és üzemeltetése kapcsán ellátott, 2023. január 1-jétől a 2. § (1) bekezdése 
szerint közfeladatok körébe eső feladatokat

(a továbbiakban együtt: Feladatok).
 (4) A Feladatok átvételének határideje – a folyamatos működés biztosítása érdekében – 2022. december 31. napja.
 (5) A Feladatok átadás-átvétele a korábbi vagyonkezelővel és a korábbi tulajdonossal szemben fennálló követeléseket 

nem teszik lejárttá, és arra való hivatkozással az  NSÜ Zrt.-vel szemben szerződésszegésre alapított igényt vagy 
biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.
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 (6) Az NSÜ Zrt. a Feladatokkal összefüggően jogutódként
a) eljár a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,
b) belép a folyamatban lévő eljárásokba.

 (7) A  Feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyok, valamint mindezekhez kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség 
tekintetében 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt. a korábbi vagyonkezelő és a korábbi tulajdonos jogutódja, amelyhez 
harmadik fél hozzájárulása nem szükséges. Ezzel egyidejűleg a  jogutódlásról a  jogviszonyokban részes feleket 
értesíteni kell.

 (8) Az  Ügynökség jogelőd szervezeteinek megszűnése miatt az  e  szervezetek által – a  megszűnésükre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint – átutalt, költségvetési bevételként elszámolandó pénzeszközöket kizárólag a 2. § 
(1) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására kell felhasználni. A  jogelőd szervezetek megszűnéséből származó 
költségvetési bevételeket 2023. évben az  5.  § (3)  bekezdése szerinti előirányzatokon kell elszámolni azzal, hogy 
e bevételek e törvény erejénél fogva az 5. § (7) bekezdése szerinti többletbevételnek minősülnek.

8. §  A Feladatok átadás-átvétele kiterjed különösen
a) a Feladatok ellátásához használt ingó eszközállományra, kulturális javakra, az azokkal kapcsolatos jogokra és 

kötelezettségekre, valamint egyéb vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
b) a Feladatokat ellátó közalkalmazottak, továbbá munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és 

kötelezettségek teljesítésére, valamint közalkalmazotti jogviszonyukra, munkaviszonyukra,
c) a Feladatok ellátását biztosító működési jellegű előirányzatok és források átcsoportosításának rendjére.

9. § (1) A  Feladatokat és az  azokhoz kapcsolódó egyes segítő, támogató feladatokat ellátó foglalkoztatottak tekintetében 
a munkáltató 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt., a munkáltatói jogkör gyakorlója az NSÜ Zrt. vezérigazgatója.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás alapján a  2022. december 31. napján 
a korábbi vagyonkezelőnél és a korábbi tulajdonosnál fennálló,
a) jogutódlással érintett közalkalmazotti jogviszony az  NSÜ Zrt.-vel fennálló munkaviszonnyá alakul át 

2023. január 1. napjával,
b) jogutódlással érintett munkaviszony az  NSÜ Zrt.-nél fennálló munkaviszonyként folytatódik 2023. január 1. 

napjától.
 (3) A munkáltató személyében bekövetkező változás a foglalkoztatásra irányuló jogviszony időtartamának határozatlan 

vagy határozott idejű, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.
 (4) Ha a  munkáltató személyében bekövetkező változással érintett foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor 

kikötött próbaidő időtartama 2022. december 31. napjáig nem telik le, a próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött 
időtartamig áll fenn.

 (5) A  munkáltató személyében bekövetkező változással érintett, az  NSÜ Zrt.-nél továbbfoglalkoztatott személyek 
munkáltatói kölcsönei vonatkozásában az NSÜ Zrt. a korábbi vagyonkezelő, a korábbi tulajdonos jogutódja.

 (6) A (2) bekezdésben meghatározott személyek tekintetében az NSÜ Zrt. az állami adó- és vámhatóság felé fennálló, 
a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adataira vonatkozó jelentéstételi és változásbejelentési 
kötelezettségének 2023. január 15-éig tehet eleget.

 (7) Az  (1)–(6)  bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény 25/A−25/C.  §-ában, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36–40.  §-ában 
foglaltakat kell alkalmazni.

10. § (1) A  2022. december 31-én folyamatban lévő, a  Feladatok ellátása érdekében indított vagy előkészítés alatt álló 
közbeszerzési, beszerzési eljárásokban a  korábbi vagyonkezelő és a  korábbi tulajdonos – mint ajánlatkérő, vagy 
érintett szervezet – helyébe 2023. január 1. napjával az NSÜ Zrt. lép.

 (2) A  Feladatok ellátásával összefüggő, a  korábbi vagyonkezelő és a  korábbi tulajdonos javára kiadott hatósági 
engedélyek jogosultjának 2023. január 1-jétől az  NSÜ Zrt. minősül. A  hatósági engedélyek ennek megfelelő 
módosítását az NSÜ Zrt. kezdeményezi.

11. § (1) A  Feladatokhoz használt tárgyi eszközökkel – ideértve az  informatikai- és telekommunikációs eszközöket is – 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek jogosultja és kötelezettje 2023. január 1-jétől az NSÜ Zrt.

 (2) A Feladatok közül a korábbi vagyonkezelő által ellátott feladatok ellátásához szükséges vagyonelemeket a korábbi 
vagyonkezelő 2022. december 31. napján az  MNV Zrt. részére átadja a  vagyonelemekre vonatkozó tételes 
nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó egyeztetett kimutatásokkal együtt. A  kimutatások egyeztetését 
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úgy kell végrehajtani, hogy az  NSÜ Zrt. a  mennyiségi és értékbeni leltárt 2022. december 31. napjáig el tudja 
készíteni. A  vagyonelemeket az  MNV Zrt. 2023. január 1. napjával az  NSÜ Zrt. részére a  2.  § szerinti közfeladat 
ellátása érdekében átadja és a  vagyonelemekre vonatkozó tételes nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó 
kimutatásokat 2023. január 15-éig megküldi.

12. § (1) A korábbi vagyonkezelő, valamint a korábbi tulajdonos és az NSÜ Zrt. külön-külön átadás-átvételi eljárást folytat le. 
Az átadás-átvételi eljárás levezetője az NSÜ Zrt. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben
a) tételesen meghatározásra kerülnek az átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok,
b) rendelkezni kell az  átadás-átvétellel érintett feladatokhoz, feladatcsoportokhoz kapcsolódó szerződések, 

okiratok, szabályzatok és más dokumentumok eredeti és hiteles másolati példányainak átadásáról,
c) meghatározásra kerül az  NSÜ Zrt.-hez kerülő szakmai és az  ahhoz kapcsolódó létszámarányos funkcionális 

létszámkeret, a  munkáltató személyében bekövetkező változással érintett személyek köre és személyi 
anyaguk átadás-átvételének módja és időpontja,

d) meghatározásra kerül az  NSK elemi költségvetése módosított előirányzatainak, valamint az  NSK-tól eltérő 
korábbi vagyonkezelőnek és korábbi tulajdonosnak a  Feladatok ellátása kapcsán rendelkezésre álló 
pénzeszközének az átadás-átvétellel érintett időarányos része,

e) meghatározásra kerül az  átadás-átvétellel érintett feladatok, feladatcsoportok végrehajtásához használt, 
leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyon (így különösen informatikai, 
multifunkcionális tárgyi eszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jog köre.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti átadás-átvételt, valamint a jegyzőkönyv elkészítését legkésőbb 2022. december 31-ig végre 
kell hajtani. A jegyzőkönyv aláírására az érintett szervezetek vezetői jogosultak.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvétele mellett a  korábbi vagyonkezelő, valamint a  korábbi tulajdonos 
vezetője vagy általa meghatalmazott személy adja át az  átadás-átvétellel érintett feladathoz kapcsolódóan 
a korábbi vagyonkezelő, valamint az általa ellátott és 2022. december 31-én folyamatban lévő ügyeket az NSÜ Zrt. 
vezérigazgatójának vagy az általa meghatalmazott személynek.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a  korábbi vagyonkezelő, valamint a  korábbi 
tulajdonos tájékoztatást nyújt mindazon tényekről és átadja mindazon okiratokat az  NSÜ Zrt.-nek, amelyek 
2023.  január 1-jétől az NSÜ Zrt.-t megillető jogok és az NSÜ Zrt.-t terhelő kötelezettségek gyakorlásához, továbbá 
érvényesítéséhez szükségesek.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott átadás-átvétel keretében a  korábbi vagyonkezelő, valamint a  korábbi 
tulajdonos átadja az  őrzésében lévő, a  9.  § szerinti, 2022. december 31-én a  korábbi vagyonkezelő, valamint 
a  korábbi tulajdonos által foglalkoztatott személyekre vonatkozó személyi anyagokat, vagyon-nyilatkozatokat és 
a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapján készített szakvéleményeket.

13. §  A 2022. december 31-én az  NSK fenntartásában lévő magyar sport országos szakmúzeum 2023. január 1-jén 
az Ügynökség fenntartásába kerül.

7. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

14. §  A Sporttv. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány rendeletében olimpiai központnak minősített ingatlanokat elsődlegesen sportcélokra kell használni, 
ezt a célt az olimpiai központok másodlagos használata sem veszélyeztetheti.”

15. §  A Sporttv. 76/B. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) Az  Országgyűlés a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.  § (5)  bekezdése alapján 
az  1.  mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok – részben állami 
tulajdonú sportcélú ingatlanok esetében az állam tulajdonában álló tulajdoni hányad – (a továbbiakban: ingatlanok) 
üzemeltetéséhez, valamint az ingatlanokon végzett sporttevékenység ellátásához kapcsolódó állami tulajdonú ingó 
vagyonelemek vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben meghatározott jogi személyeket jelöli ki.
(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti vagyonelemek az  1.  mellékletben meghatározott jogi személyek és a  tulajdonosi 
joggyakorló között fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek azzal, hogy az  1.  mellékletben 
meghatározott jogi személyek 60 napon belül kötelesek – a vagyonnyilvántartási szabályoknak megfelelő – írásbeli 
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nyilatkozattal bejelenteni a  tulajdonosi joggyakorló felé a  fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá került 
új vagyonelemeket.”

16. §  A Sporttv. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 78/R. §-sal egészül ki:
„78/R.  § Az egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló 2022. évi 
LVII.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv11.) megállapított 76/B.  § (1a) és (1b)  bekezdése alapján nem szükséges 
új vagyonkezelési szerződést kötni, a Módtv11. hatálybalépését megelőzően megkötött vagyonkezelési szerződések 
hatályukban fennmaradnak.”

17. §  A Sporttv. 76/C. §-ában az „az MNV Zrt.-vel” szövegrész helyébe az „a tulajdonosi joggyakorlóval” szöveg lép.

18. §  A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény (a  továbbiakban: 2012. évi LXXV. törvény) 6.  § (1)  bekezdésében 
a  „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti a 2012. évi LXXV. törvény 6. § (6) bekezdése.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LVII. törvényhez

 1. 2022. december 31-én állami tulajdonban álló sportingatlanok

A B C D

1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM
FEKVÉS 

JELLEGE

MAGYAR ÁLLAM 

TULAJDONI HÁNYADA
MEGNEVEZÉS

2 Budapest X. kerület 39206/85 belterület 1/1 Fehér úti Sporttelep I.

3 Budapest X. kerület 39206/86 belterület 1/1 Fehér úti Sporttelep II.

4 Balatonvilágos 1412/1 belterület 1/1
Balatonvilágos 
szállásépület

5 Budapest XIV. kerület 32826 belterület 1/1
BOK Puskás Aréna és 
létesítményei

6 Tata 3308/1 belterület 1/1 Tatai Edzőtábor

7 Dunavarsány 050/4 1/1
Dunavarsányi 
Edzőtábor

8 Budapest II. kerület 12722/2 belterület 4127/18284
Ormai László 
Asztalitenisz Csarnok

9 Ráckeve 54 belterület 1/1
Ráckevei 
Vízisporttelep

10
Mátraszentimre- 
Galyatető

1119/2 belterület 1/1 Galyatetői Síház I.

11
Mátraszentimre- 
Galyatető

1113/9 belterület 1/1 Galyatetői Síház II.

12 Gyöngyös-Mátraháza 7112 belterület 1/1 Mátraházi Edzőtábor

13 Gyöngyös-Mátraháza 7138 belterület 1/1 Mátraházi Edzőtábor

14 Budapest III. kerület 16155/4 belterület 1/1 Nemzeti Edzésközpont

15 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 10940/1683450 Népszigeti Vízitelep

16 Budapest Margitsziget 23800/5 belterület 1465/104323 Európa-ház
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17 Budapest Margitsziget 23800/6 belterület 6956/100786 HM Vendégház

18 Budapest Margitsziget 23800/7 belterület 16644/79235 PM Klubház

19 Békés 1152 belterület 1/1 Békési Kajak-kenu ház

20 Siófok 7459/1 belterület 1/1
Siófoki Kajak-kenu 
ház I.

21 Siófok 7459/2 belterület 1/1
Siófoki Kajak-kenu 
ház II.

22 Vác 2432 belterület 1/1 Váci Kajak-kenu ház I.

23 Vác 2433 belterület 1/1 Váci Kajak-kenu ház II.

24 Balatonlelle 3149/1 belterület 1/1
Balatonlellei 
sportüdülő I.

25 Balatonlelle 3149/2 belterület 1/1
Balatonlellei 
sportüdülő II.

26 Balatonboglár 1262/17 belterület 206350779/26803366
Nemzeti Kézilabda 
Akadémia Kézilabda 
Csarnok

27 Balatonboglár 1549/3 belterület 1042/2265
Nemzeti Kézilabda 
Akadémia 
Szállásépületek

28 Budapest XIX. kerület 168207/1 belterület 1/1 Bozsik Stadion

29 Cegléd 1332/6 belterület 1/1
Ungvári Miklós 
Ceglédi Judo Központ

30 Pécs 12192/22 belterület 1100/3289 Pécsi Tornacsarnok

31 Pécs 23998/5 belterület 2189/3189
Rátgéber Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia

32 Miskolc 5080/3 belterület 1/1 MVSC Sporttelep

33 Veszprém 0213/85 külterület 1/1 Veszprém Aréna

34 Budapest XVI. kerület 100120/2 belterület 1/1
RAFC labdarúgó 
stadion

35 Kisvárda 1173/2/A belterület 1/1
Kisvárda Labdarúgó és 
Kézilabda Akadémia 
Szállásépület

36 Gyöngyös-Mátraháza 7110/1 belterület 1/1
Mátraháza Pagoda 
ingatlan

37 Budapest XIX. kerület 169171/1 belterület 1/1
Dél-pesti Utánpótlás-
nevelési Centrum 
(Honvéd Akadémia)

38 Szombathely 1006/3 belterület 1/1
Szombathely 
Tornacsarnok

39 Miskolc 20036/24/A belterület 1/1 Miskolc Judo Club

40 Szombathely 16947 belterület 1/1

Nyugat-magyarországi 
Utánpótlás-nevelési 
Centrum  
(Illés Akadémia)

41 Budapest X. kerület 38303/68 belterület 1/1
Kőér utcai 
Sportuszoda

42 Budapest Margitsziget 23801 belterület 1/1
Hajós Alfréd 
Sportuszoda

43 Budapest II. kerület 14479/2 belterület 1/1
Császár-Komjádi 
Sportuszoda
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44 Budapest XI. kerület 4082/23 belterület 1/1 Tüskecsarnok

45 Veszprém 8714/2 belterület 1/1 Veszprémi Uszoda

46 Iváncsa 231/1/A belterület 1/1
Iváncsa Kistérségi 
Tanuszoda

47 Csenger 1063/1 belterület 1/1 Csengeri Tanuszoda

48 Bélapátfalva 966/4 belterület 1/1
Bélapátfalvai 
Tanuszoda

49 Dunakeszi 73/35 belterület 1/1 Dunakeszi Tanuszoda

50 Edelény 1193/6 belterület 1/1 Edelény Tanuszoda

51 Gyál 499/4 belterület 1/1 Gyál Tanuszoda

52 Putnok 1130/4 belterület 1/1 Putnok Tanuszoda

53 Sárbogárd 1083/2 belterület 1/1
Sárbogárdi Egyed 
Mihály Tanuszoda

54 Tokaj 1047/22 belterület 1/1 Tokaj Tanuszoda

55 Tolna 970/121 belterület 1/1 Tolna Tanuszoda

56 Derecske 834/2 belterület 1/1 Derecske Tanuszoda

57 Fehérgyarmat 1005/1 belterület 1/1
Fehérgyarmat 
Tanuszoda

58 Mezőcsát 3272/7 belterület 1/1 Mezőcsát Tanuszoda

59 Baktalórántháza 576/1 belterület 1/1
Baktalórántháza 
Tanuszoda

60 Kemecse 1290/1 belterület 1/1 Kemecse Tanuszoda

61 Törökszentmiklós 995 belterület 1/1
Törökszentmiklós 
Tanuszoda

62 Budapest XIII. kerület 25879 belterület 1/1 Duna Aréna

63 Budapest XI. kerület 1783/7 belterület 1/1 Gazdagréti tanuszoda

64 Füzesgyarmat 512/35 belterület 1/1
Füzesgyarmat 
tanuszoda

65 Sásd 111/1 belterület 1/1 Sásd tanuszoda

66 Abádszalók 3014/4 belterület 1/1 Abádszalók tanuszoda

67 Balassagyarmat 3186/2 belterület 1/1
Balassagyarmat 
tanuszoda

68 Pannonhalma 973/1 belterület 1/1
Pannonhalma 
tanuszoda

69 Kapuvár 1323/4 belterület 1/1 Kapuvár tanuszoda

70 Tiszakécske 3696/8 belterület 1/1 Tiszakécske tanuszoda

71 Kisvárda 2487/2 belterület 1/1 Kisvárda tanuszoda

72 Sarkad 4320/2 belterület 1/1 Sarkad tanuszoda

73 Tét 1704/6 belterület 1/1 Tét tanuszoda

74 Várpalota 141/2 belterület 1/1 Várpalota tanuszoda

75 Pilisszentkereszt 1014/1 belterület 1/1 Turista Múzeum

76 Szeged 02065/12, külterület 1/1 Maty-éri Evezőspálya I.

77 Szeged 02065/12/A külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya II.

78 Szeged 02065/13 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya III.

79 Szeged 02075/62 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya IV.
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80 Szeged 02075/64 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya V.

81 Szeged 02075/66 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya VI.

82 Szeged 02075/68 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya VII.

83 Szeged 02075/70 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya VIII.

84 Szeged 02075/72 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya IX

85 Szeged 02075/74 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya X.

86 Szeged 02075/76 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XI.

87 Szeged 02075/78 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XII.

88 Szeged 02075/80 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XIII.

89 Szeged 02075/82 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XIV.

90 Szeged 02075/84 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XV.

91 Szeged 02075/86 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XVI.

92 Szeged 02075/88 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XVII.

93 Szeged 02075/90 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XVIII.

94 Szeged 02075/92 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XIX.

95 Sukoró 019/1 külterület 1/1
Sukorói Kajak-kenu 
Vízitelep I.

96 Sukoró 019/16 külterület 1/1
Sukorói Kajak-kenu 
Vízitelep II.

97 Sukoró 019/17 külterület 1/1
Sukorói Kajak-kenu 
Vízitelep III.

98 Velence 4515 belterület 1/1
Sukorói Kajak-kenu 
Vízitelep IV.

99 Velence 4514 belterület 1/1
Sukorói Kajak-kenu 
Vízitelep V.

100 Velence 4516 belterület 1/1
Sukorói Kajak-kenu 
Vízitelep VI.

101 Tatabánya 2075/4/A belterület 1/1
Tatabánya 
Multifunkciós Csarnok

102 Szeged 10005/4 belterület 1/1
Szegedi Multifunkciós 
Csarnok

103 Békés 2290/1 belterület 1/1
Békés Kézilabda 
Munkacsarnok

104 Lenti 526/3 belterület 1/1
Lenti Kézilabda 
Munkacsarnok
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105 Sümeg 544/1 belterület 1/1
Sümeg Kézilabda 
Munkacsarnok

106 Balassagyarmat 376/4 belterület 1/1
Balassagyarmat 
Kézilabda 
Munkacsarnok

107 Bácsalmás 1980/7 belterület 1/1
Bácsalmás Kézilabda 
Munkacsarnok

108 Cigánd 1108/2 belterület 1/1 Cigánd tanuszoda

109 Encs 546/140 belterület 1/1 Encs tanuszoda

110 Pásztó 2362/2 belterület 1/1 Pásztó tanuszoda

111 Heves 1213/6 belterület 1/1 Heves tanuszoda

112 Kisbér 1027/6 belterület 1/1 Kisbér tanuszoda

113 Budakeszi 2415/2 belterület 1/1 Budakeszi tanuszoda

114 Zirc 1904/3 belterület 1/1 Zirc tanuszoda

115 Csorna 208/15 belterület 1/1 Csorna tanuszoda

116 Budapest XIV. kerület 32533/6 belterület 1/1
Papp László 
Sportaréna 
földterülete

117 Budapest XIV. kerület 32596 belterület 1/1 Stefánia úti irodaház

118 Göd 3658 belterület 1/1 Kék Duna Központ

119 Dunakeszi

063 külterületi 
ingatlan 

„b”, „c”, „d”, 
„g”, „h”, „k” 
alrészletei 
kivételével

külterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya I.

120 Dunakeszi 2945 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya II.

121 Dunakeszi 2947 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya III.

122 Dunakeszi 2948 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya IV.

123 Dunakeszi 2949 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya V.

124 Dunakeszi 2950 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya VI.

125 Dunakeszi 2951 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya VII.

126 Dunakeszi 2971 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya VIII.

127 Dunakeszi 2976 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya IX.

128 Dunakeszi 2977 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya X.

129 Dunakeszi 2978 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya XI.

130 Dunakeszi 2979 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya XII.

131 Dunakeszi 3168 belterület 1/1
Alagi 
Lóversenypálya XIII.
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132 Budapest VIII. kerület 32848/5 belterület 3944/14593
Puskás Aréna 
kiszolgáló terület I.

133 Budapest VIII. kerület 32849/4 belterület 1/1
Puskás Aréna 
kiszolgáló terület II.

134 Budapest VIII. kerület 32951/5 belterület 2015/3870
Puskás Aréna 
kiszolgáló terület III.

135 Budapest XIV. kerület 32826/0/B belterület 1/1 BOK Sportcsarnok

136 Budapest III. kerület 23734 belterület 1/1 Nánási úti sporttelep

137 Budapest, Margitsziget 23800/6 belterület 3289/100786
Sirály csónakház, 
Margitsziget

138 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 93330/1683450
MTK Központi 
kajak-kenu telep, 
Népsziget

139 Szuha 087/3 külterület 1/1
Galyatetői Sícentrum 
és Biatlon pálya

140 Orfű 777/1 belterület 1/1 Orfűi Sporttábor

141 Budapest X. kerület 38303/68/A belterület 1/1
Kőér utcai 
Sportuszoda II.

142 Szeged 02065/4 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XX.

143 Domaszék 064/63 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XXI.

144 Domaszék 064/65 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XXII.

145 Domaszék 068/2 külterület 1/1
Maty-éri 
Evezőspálya XXIII.

146 Békéscsaba 3216/13/A/6 belterület 1/1
Békéscsabai judo 
terem

 2. 2023. január 1-jétől állami tulajdonba kerülő sportingatlanok

A B C D E

1 Balatonfűzfő 1488/2 belterület 1/1 Balaton Uszoda

2 Balatonfűzfő 1498/3 belterület 1/1
Balaton Uszoda 
parkoló

3 Balatonszárszó 913/5/A belterület 1/1
Balatonszárszói 
Rekreációs Központ 
(önálló épület)

4 Balatonszárszó 913/5 belterület 1/1
Balatonszárszói 
Rekreációs Központ

5 Budapest XIV. kerület 32826/0/A belterület 1/1
Magyar Sport Háza 
önálló épület

6 Budapest XIV. kerület 32533/8 belterület 1/1

Papp László Budapest 
Sportarénához 
kapcsolódó 
létesítmények

7 Budapest XIV. kerület 32533/6/A belterület 1/1
Papp László Budapest 
Sportaréna épület
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8 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 71000/1683450 Duna II. telep, 
Népsziget
Indián telep, 
Népsziget

9 Budapest XIII. kerület 25992/1 belterület 73700/1683450

10 Budapest, Margitsziget 23800/7 belterület 1/1

Széchy Tamás Uszoda 
önálló épület, 
megjelölt hrsz-n 
található felépítmény

11 Budapest, III. kerület 60086 belterület 10757/24538
HATTYÚ II. üdülőtelep 
(MÁV telep)

12 Budapest, III. kerület 60087 belterület 1/1 HATTYÚ I. üdülőtelep

13 Budapest, III. kerület 23727 belterület 12757/15143 BÉKE üdülőtelep
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 522/2022. (XII. 14.) Korm. rendelete
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos 
szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában, továbbá 
az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat 
sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2020. évi CXLIV. törvény 13.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 
programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok 
megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § E  rendeletnek az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az  Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további 
sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2022. (XII. 14.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a „297, 706/1, 709/2, 2129/1, 2129/4, 2549/1, 2550/1, 2550/2, 
2551, 2552, 4038/1” szövegrész helyébe a „211, 219, 244, 297, 298, 299, 599, 700, 706/1, 709/2, 2129/1, 2129/4, 
2549/1, 2550/1, 2550/2, 2551, 2552, 4037, 4038/1” szöveg lép.

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

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

A Kormány 1623/2022. (XII. 14.) Korm. határozata
az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos feladatainak 
ellátásához kapcsolódó többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy – az  állatvédelmi cselekvési tervben foglalt célkitűzések teljesítése érdekében  – 

az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek támogatásához többlet költségvetési forrás biztosítása szükséges;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – a  menhelyen tartott állatok téli 

élelmezésének segítése érdekében gondoskodjon 50 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet X. Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek 
támogatása alcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1624/2022. (XII. 14.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli 656 415 556 forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet
a) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 

támogatása alcím, valamint
b) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím 
javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2023. január 31.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1624/2022. (XII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
LXV. Bethlen Gábor Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

332995 29 Nemzeti Együttműködési Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -656 415 556

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 656 415 556

LXV. Bethlen Gábor Alap
379839  5 Működtetési célú kifizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások  656 415 556
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 656 415 556

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S 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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

332995 29 Nemzeti Együttműködési Alap -656 415 556
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2023. január 31. 656 415 556 656 415 556

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány
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A Kormány 1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggésben, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 

60 689 000 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 14 900 000 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 8 500 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

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
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 60 689 000

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások 14 900 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ

K3 Dologi kiadások 8 500 000
XV. Pénzügyminisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár
K5 Egyéb működési célú kiadások -84 089 000

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

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

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 60 689 000

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 14 900 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 8 500 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár -84 089 000

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 84 089 000 84 089 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 1 példány

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1626/2022. (XII. 14.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

A Kormány – figyelemmel az  orosz–ukrán háború okozta katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, 
következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából folyó széles körű nemzetközi együttműködésre, valamint a  Magyar 
Honvédség rendelkezésére álló és átadható készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján, 

a Vtv.  36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő 
ingyenes átadásáról dönt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére;

 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti vagyonelemek átadás-átvételének megvalósítása 
céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1626/2022. (XII. 14.) Korm. határozathoz

Jegyzék
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

A B C

Szám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1. Gyapjú fejvédő 41 695 db

A miniszterelnök 107/2022. (XII. 14.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint az Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között 
a zöld energia fejlesztéséről és szállításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 
felhatalmazásról

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

az  Azerbajdzsáni Köztársaság, Georgia és Románia kormányai között a  zöld energia fejlesztéséről és szállításáról 
szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával 
történő – végleges megállapítására;

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

 3. felhívom az  energiaügyi minisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló 
kormányrendelet tervezetét a  Megállapodás végleges szövegének megállapítását követően haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  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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