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III. Kormányrendeletek

A Kormány 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelete
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában menedékes: Magyarország által menedékesként a  menedékjogról szóló 2007.  évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 19. § a) pontja szerint védelemben részesített,
a) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,
b) az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően 

nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve
c) az a) és b)  pont szerinti személynek – a  lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való 

tömeges beáramlása tényének a  2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 5.  cikke értelmében történő 
megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi 
végrehajtási határozat (a továbbiakban: Tanácsi határozat) 2. cikk (4) bekezdése szerinti – családtagja.

2. A menedékesekre, a menedékesként elismerését kérőkre, valamint az ezzel összefüggő 
menekültügyi eljárásra vonatkozó rendelkezések

2. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit a  menedékesre, a  menedékesként elismerését kérőre, valamint az  ezzel összefüggő 
menekültügyi eljárásra kell alkalmazni.

 (2) A  Tanácsi határozat 2.  cikk (2)  bekezdésével összhangban Magyarország nem alkalmazza a  Tanácsi határozat 
menedékesekre vonatkozó rendelkezéseit azon hontalan személyek és Ukrajnán kívüli harmadik országok 
állampolgárai tekintetében, akik bizonyítani tudják, hogy 2022. február 24-e előtt az  ukrán joggal összhangban 
kiadott érvényes állandó tartózkodási engedély alapján jogszerűen tartózkodtak Ukrajnában, és akik nem tudnak 
biztonságos és tartós körülmények között visszatérni származási országukba vagy régiójukba.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti személyek vonatkozásában az  idegenrendészeti hatóság – a Tanácsi határozat előírásaival 
összhangban – az általános szabályok szerint jár el.

3. §  A menedékesként elismerését kérőnek bizonyítania kell, hogy megfelel az  1.  § a)–c)  pontja szerinti valamely 
feltételnek. Bizonyítékként elsősorban a személyazonosságot igazoló okmány használható fel.

4. § (1) Nem kell alkalmazni a Met.
a) 22. § (1) bekezdés d) pontja, valamint
b) 37. § (2) és (3) bekezdése
rendelkezéseit.

 (2) A  Met. 43.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti rendelkezést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  menedékesként 
elismerését kérőt csak szükséges esetben, a  tényállás tisztázásához feltétlenül indokolt kérdések tisztázása 
érdekében kell személyesen meghallgatni.
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 (3) A  menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a  Met. 77.  § (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy az eljárás megszüntetése kapcsán a Met. 66. § (2) bekezdés a)–f ) pontját is alkalmazni kell.

5. § (1) Nem kell alkalmazni a  menedékjogról szóló 2007.  évi LXXX.  törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.)
a) 9. §-a,
b) 11/C. § e) pontja,
c) 16. § (4) bekezdése,
d) 17–19. §-a,
e) 38. § (2) bekezdése,
f ) 39. §-a,
g) 74–76. §-a
rendelkezéseit.

 (2) A Metvhr. 1. melléklete szerinti menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányra vonatkozó 
rendelkezés helyett az 1. melléklet szerinti menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányra 
vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni.

6. § (1) A menedékes részére kijelölt szálláshelyről a menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki.

 (2) A menedékesként elismerését kérőt és a menedékest
a) a Metvhr. 44. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás,
b) az a)  pont szerinti ellátáson túl az  onkológiai szakellátás, egyéb  krónikus betegellátás keretében vizsgálat 

és gyógykezelés, továbbá az  ártámogatással a  társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak által 
az  onkológiai szakellátás és egyéb  krónikus betegellátás keretében állapotjavítás, állapotfenntartás vagy 
fájdalomcsillapítás érdekében igénybe vehető gyógyszerkészítmény, valamint

c) a Metvhr. 49. §-a szerinti okmány fordítási költségeinek megtérítése
illeti meg.

 (3) Ha a  menedékes vagy a  menedékesként elismerését kérő nem befogadó állomáson kerül elhelyezésre, 
a  Metvhr.  59.  §-ának alkalmazásában befogadó állomás alatt a  számára e  célra kijelölt egyéb szálláshelyet is 
érteni kell.

 (4) A  menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a  harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások 
valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott foglalkozások közé nem tartozó munkakörben a  munkavállalási engedélyt 
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet] 3.  § (2)–(7)  bekezdésében, valamint a  445/2013. (XI. 28.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni.

 (6) A  menedékes foglalkoztatásának bejelentésére a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 71. §-ának rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

 (7)  A menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő ellátását biztosító, területi ellátási kötelezettség nélküli 
háziorvosi ellátás nyújtására – a Karitatív Tanács tagjaként működő szervezet által fenntartott egészségügyi 
szolgáltató számára – működési engedély adható. Ebben az esetben a területi ellátási kötelezettség nélküli 
háziorvosi szolgálat finanszírozására irányuló szerződés az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében 
foglalt feltételeknek történő megfelelés hiányában is megköthető.

7. §  A menedékes a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Közfog. tv.) szerinti közfoglalkoztatott lehet.
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3. Az Ukrajnából érkezőkre vonatkozó különös szabályok

8. § (1) Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar 
állampolgár tekintetében a  menedékes részére nyújtott valamennyi ellátást és kedvezményt biztosítani kell, 
ha a magyar állampolgárság tényénél fogva kedvezőbb elbánásban nem részesül.

 (2) Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar 
állampolgár a Közfog. tv. szerinti közfoglalkoztatott lehet.

9. § (1) Az  Ukrajnából érkezők magyarországi ellátásának gyors biztosítása érdekében az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv (a  továbbiakban: rendőrség) kezeli azon, az  Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus 
elől menekülő harmadik országbeli állampolgárok adatait, akik
a) az országhatár jogszerű átlépésének feltételeit nem teljesítik, vagy
b) az országhatár átlépésének feltételeit teljesítik, de jelzik ideiglenes védelemre irányuló kérelem 

benyújtásának szándékát.
 (2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti személyek következő adatait kezeli:

a) családi név és utónév,
b) születési hely,
c) születési idő,
d) anyja neve,
e) nem,
f ) állampolgárság,
g) intézkedés helye,
h) regisztráció céljából kijelölt gyűjtőpont,
i) úti okmány száma, típusa,
j) családtagok neve, családi kapcsolat, családtag regisztrációs sorszáma,
k) arcképmás,
l) ujjnyomat,
m) a tartózkodási hely és regisztrációs feladatok ellátását lehetővé tevő regisztrációs szám,
n) telefonszám, e-mail (ha azzal rendelkezik),
o) lakcím.

 (3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat a belépéstől számított egy évig kezeli.
 (4) A  rendőrség a  (2)  bekezdés szerinti adatokat menekültügyi, illetve idegenrendészeti hatósági feladatai ellátása 

érdekében az idegenrendészeti szerv részére továbbítja.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

12. §  Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, véglegesen el nem bírált menedékeskénti elismerés iránti kérelemmel 
kapcsolatos eljárásban az e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. §  Hatályát veszti a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljárás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 56/2022. (II. 24.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelethez

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

Az okmány formája és adattartalma: a  harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes 
formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a  harmadik 
országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint.

Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tárolóelemet tartalmaz.
A megjegyzések között
1.  a menedékes okmány megjelölést,
2.  a „személyazonosságot és tartózkodást igazol” szöveget,
3.  a menedékes anyja születési családi és utónevét vagy -neveit
kell feltüntetni.

A Kormány 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó 
szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C.  törvény 30. §-át az Ukrajna területéről 
2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a Magyarországra érkezését 
megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelete
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Eht.) 127.  § (2b)  bekezdésétől eltérően, 
ha  a  2022. február 24. naptól Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár, valamint az  Ukrajnában 
jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár egyéni előfizetőként (a  továbbiakban együtt: előfizető) 
előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevétele céljából az  előfizetői szolgáltatás 
igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát (a továbbiakban: SIM kártya) igényel, azt nem adhatja át harmadik személy 
részére. E bekezdés alkalmazásában nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

2. § (1) Az  1.  § szerinti esetben az  Eht. 129.  § (2)–(2c)  bekezdése szerinti, az  előfizető személyazonosságának igazoló 
ellenőrzését (a továbbiakban: adategyeztetés) az e §-ban foglalt eltérésekkel kell elvégezni.

 (2) Az  adategyeztetés – az  Eht. 129.  § (2c)  bekezdésétől eltérően – kizárólag a  SIM kártya átadását megelőzően, 
személyesen végezhető el. Az  adategyeztetés során az  elektronikus hírközlési szolgáltató az  előfizetőt 
– személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány bemutatásával – személyazonosságának 
igazolására hívja fel. Az  elektronikus hírközlési szolgáltató – a  személyazonosság igazolását követően, az  így 
bemutatott okmány alapján – az előfizető családi és utónevét, állampolgárságát, születési idejét, nemét, valamint 
a  bemutatott okmány azonosítóját rögzíti. Az  előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzése hiányában 
az  előfizető számára a  SIM kártya nem adható át, valamint az  elektronikus hírközlési szolgáltató a  szolgáltatás 
nyújtását nem kezdheti meg.

 (3) Az  Eht. 129.  § (2) és (2a)  bekezdésétől eltérően, ha az  előfizető a  személyes adategyeztetés során 
a  személyazonosságát a  (2)  bekezdés szerinti okmánnyal nem tudja igazolni, azt a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti
a) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély vagy
c) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány
alapján igazolhatja azzal, hogy ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti adatokat az a)–c) pont szerint bemutatott 
dokumentum alapján kell rögzíteni.

 (4) A (3) bekezdés szerinti esetben a SIM kártyát az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadást követően – az átadás 
időpontjától számított – 168 órás időtartamra aktiválja, amely – legfeljebb az  aktív időtartam lejártát megelőző 
huszonnégy órában kezdeményezett – adategyeztetés ismételt lefolytatásával  további 168 óra időtartamra 
újraaktiválható. A  SIM kártya az  ismételten elvégzett adategyeztetés elvégzésével korlátlan alkalommal 
aktiválható újra.

 (5) A (2)–(3) bekezdés szerint rögzített adatok – az Eht. 127. § (2d) bekezdése alkalmazását nem érintve – kizárólag ezen 
adatok megismerésére törvényben feljogosított szerv írásos megkeresése alapján továbbíthatóak. A  (3)  bekezdés 
szerint rögzített adatokat a  személyes adategyeztetést – az  ismételt adategyeztetés esetén az  ismételt 
adategyeztetést – követő 90 nap elteltével törölni kell.

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

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 89/2022. (III. 7.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,  
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló  
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  e  rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a  támogatott szervezet záradékolja, vagy a  9.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a  támogatás végső kedvezményezettjével 
záradékoltatja. A  záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a  támogatott szervezet azt 
a  jóváhagyást végző szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó 
határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el. Amennyiben 
a támogatott szervezet az ellenőrző szervezet elszámolási útmutatójában meghatározott, elektronikusan előállított, 
elektronikus számlával kíván elszámolni, abban az  esetben a  záradékolási kötelezettségének a  számlával együtt, 
az ellenőrző szervezet által meghatározott tartalmú nyilatkozat benyújtásával is eleget tehet.”

2. § (1) Az R. 14. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Azon támogatott szervezet, amely ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen 
jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkezik, ha a  sportfejlesztési program szerinti kivitelezés készültségi 
foka indokolja, az adott támogatási időszak vonatkozásában – a jóváhagyást végző szervezet értékelési elveiben és 
benchmarkjában meghatározott szempontrendszert is figyelembe véve – a  (4b) bekezdés szerinti hosszabbításon 
felül kérelmezheti a  jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program egy támogatási időszakkal történő 
meghosszabbítását.”

 (2) Az R. 14. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A  (4)−(4c)  bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során módosítási 
kérelem legfeljebb három alkalommal terjeszthető elő.”

3. §  Az R. 16. §-a a következő (37) bekezdéssel egészül ki:
„(37) E  rendeletnek a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 89/2022. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 10. § 
(6) bekezdését, 11. § (5) bekezdését, 14. § (4c), (6), (6c) és (9a) bekezdését a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő sportfejlesztési programok megvalósítása és ellenőrzése során is alkalmazni kell.”

4. §  Az R.
a) 10. § (6) bekezdésében az „egy alkalommal” szövegrész helyébe a „két alkalommal” szöveg,
b) 14. § (6) bekezdésében a „(4), a (4a) vagy a (4b) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4)−(4b) vagy a (4c) bekezdés” 

szöveg,
c) 14. § (6c) bekezdésében a „(4), (4a) vagy (4b) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4)−(4b) vagy a (4c) bekezdés” 

szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1606 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 44. szám 

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-
újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány 
Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok címnek az 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 4. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímmel 
történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 848 553 018 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

az érintett fejezetek vezetői
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 456 644 722 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
7 456 644 722 forinttal történő túlteljesülését;

e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 
2 622 793 714 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében és a  Kvtv. 4.  § (4)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
454 798 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés 
Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 935 750 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
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előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, a 6. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. december 31.

h) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  külgazdasági és 
külügyminiszter a 2023. évben a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére 69 850 000 forint 
összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;

i) az Ávr. 172/B.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  Ávr. 172/A.  § (2)  bekezdése alapján 
a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet részére megállapított, 2020.  október 
hónapban adott  éves előrejelzés tekintetében 119 122 884 forint, az  Ávr. 172/A.  § (3)  bekezdése alapján 
a  XVIII.  Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére megállapított, a  2021. szeptember hónapra 
adott előrejelzés tekintetében 42 456 802 forint, a  2021. október hónapra adott előrejelzés tekintetében 
5 845 985 forint, a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet részére megállapított, 
a  2021.  október hónapra adott előrejelzés tekintetében 267 280 278 forint, a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet részére megállapított, a  2021. november hónapra adott előrejelzés tekintetében 
60 439 765 forint befizetési kötelezettséget elengedi.

 2. A 2017–2020.  évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 9. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány 
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy)
„a) – az UTE és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány 
részére az  előkészítési fázisok befejezéséhez szükséges intézkedésekről az  5.  pont a), b) és d)  alpontja szerinti 
beruházások tekintetében,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. június 30.”

 3. Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

 4. A Kormány visszavonja az  egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) 
Korm. határozat 53. sorát.

 5. A Központi Maradványelszámolási Alapból, a  Beruházás Előkészítési Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok 
előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1176/2020. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában a „2021. szeptember 30.” szövegrész 
helyébe a „2022. március 30.” szöveg lép.

 6. A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának 
folytatásához, valamint az  Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és 
sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat 2.  pontjában 
az „Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működésének” szövegrész helyébe az „Észak-magyarországi 
Regionális Utánpótlás Központ 2020–2021. évi működésének” szöveg lép.

 7. A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékokból 
és a  Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1388/2021. (VI.  18.) 
Korm.  határozat 2.  pontjában a  „2021. december 31.” szövegrész helyébe a  „2021. december 31., a  Kiemelt 
sportegyesületek támogatása előirányzat javára biztosított 300 000 000 forint tekintetében 2023. február 15.” 
szöveg lép.

 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó 
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eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 1.  pont 
c) alpontjában a „2022. február 28.” szövegrész helyébe a „2022. június 30.” szöveg lép.

 9. A címrendi kiegészítésről, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási 
Alapból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat 
módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm.  határozat 
1.5.  alpontjában a  „2022. február 28.” szövegrész helyébe a  „2022. február 28., az  Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság cím javára biztosított 837 000 000 forint tekintetében 2023. február 28.” szöveg lép.

 10. A szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. 
(III.  5.) Korm. határozat 1.  mellékletében a  „b) a  következő  év költségvetésébe beépülő” szövegrészek helyébe 
az „a) a költségvetési évben egyszeri jellegű” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozathoz

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. mellékletében 
foglalt táblázat 52. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám
A támogatási cél, illetve 

fejlesztés megnevezése
A támogatás célja

A támogatás összege 

(forint)
Kedvezményezett]

52. sportcélú támogatások

Adósságkonszolidáció 
és további működéssel 
összefüggő feladatok 

ellátásának támogatása

500 000 000 Postás Sport Egyesület



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 44. szám

 
1609

2. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 773 198 225
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116 372 475
K3 Dologi kiadások 149 975 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K3 Dologi kiadások 276 731
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 553 456 300

296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -33 000 000

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 520 000

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség

K1 Személyi juttatások 35 398 230
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 601 770

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
387973 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások 52 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások -4 520 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
K1 -698 198 225
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -91 372 475
K3 -300 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Társadalmi önszerveződések támogatása
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K6 Beruházások 66 600 000

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások -3 030 748 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -456 166 000
K3 Dologi kiadások -1 183 628 367

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások 442 478 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 522 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok
K1 Személyi juttatások 120 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 500 000
K3 Dologi kiadások 96 000 000
K6 Beruházások 45 500 000

368839 6 Csoóri Sándor Alap
K1 Személyi juttatások -205 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -26 400 000
K3 Dologi kiadások -13 500 000
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 100 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K1 Személyi juttatások -221 239 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -28 761 000

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 426 184 263
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 42 024 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 27 434 104

21 Központi kezelésű előirányzatok
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

4

377039 1

K6 Beruházások 200 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -252 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
381095 3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -316 000 000
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 307 794 951
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 25 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 199 514 766

349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 570 947 154

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
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7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok

K3 Dologi kiadások 220 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 180 000 000

247423 3 Kötött segélyhitelezés
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 600 000 000

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyes társadalompolitikai célok

264923 4 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
K3 Dologi kiadások -25 100 000

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

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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 1 039 545 700
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 553 733 031
296668 2 Fejezeti általános tartalék -33 000 000

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 4 520 000
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 40 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2

251212 3 Országos Polgárőr Szövetség 200 000 000
387973 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 52 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -4 520 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 200 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás -1 089 570 700

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása

Társadalmi önszerveződések támogatása
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 66 600 000
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság -4 670 542 367
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 500 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 276 000 000
368839 6 Csoóri Sándor Alap -250 000 000

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása -250 000 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 4 468 208 263
343451 48 Kincstári díj 27 434 104

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása -252 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program -1 307 794 951
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 199 539 766
349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 570 947 154

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 1 400 000 000
247423 3 Kötött segélyhitelezés -1 600 000 000

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyes társadalompolitikai célok

264923 4 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása -25 100 000

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 9 848 553 018 9 848 553 018  

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

Magyar Államkincstár 1 példány

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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3. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási 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
XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 1 585 270 925
K6 Beruházások 5 871 373 797

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -7 456 644 722

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

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
XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ 7 456 644 722

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 7 456 644 722 7 456 644 722

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-tartási 
egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-tartási 
egyedi 

azonosító
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4. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások 530 714 131

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 058 636 265

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 579 318

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
K3 Dologi kiadások 40 000 000
K6 Beruházások 60 000 000

367806 2 Magyar Építészeti Múzeum
K3 Dologi kiadások 174 000 000

343139 3 MMA Kutatóintézet
K3 Dologi kiadások 44 848 000

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386517 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 428 892 000
K6 Beruházások 85 124 000

303457 3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak
K1 Személyi juttatások 44 250 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 750 000
K6 Beruházások 50 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 622 793 714

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 530 714 131
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 1 158 636 265
343451 48 Kincstári díj 579 318

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 100 000 000
367806 2 Magyar Építészeti Múzeum 174 000 000
343139 3 MMA Kutatóintézet 44 848 000

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386517 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása 514 016 000
303457 3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 100 000 000

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 2 622 793 714 2 622 793 714

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma
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5. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 38 326 485
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 207 045
K3 Dologi kiadások 411 264 970

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -454 798 500

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

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 454 798 500

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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 454 798 500 454 798 500

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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6. melléklet az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozathoz

II. Köztársasági Elnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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
II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

017530 1 Állami kitüntetések
K1 Személyi juttatások 152 750 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 783 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -935 750 000

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
II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

017530 1 Állami kitüntetések 152 750 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 783 000 000

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 935 750 000 935 750 000

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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