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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint  az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára 
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá 
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, 
a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló  
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló  
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH  rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A rendelet hatálya)
„c) a VET 3. § 24. pontja szerinti háztartási méretű kiserőművek, valamint a visszatáplálás elleni védelemmel ellátott 
kiserőművek kivételével a VET szerint nem engedélyköteles kiserőművekre,”
(terjed ki.)

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdésében a „(2) és (2a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(2b) bekezdésben” szöveg lép.
 (2) Az R. 2. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) Az  500 kW alatti névleges teljesítőképességű, a  METÁR Kr. 2.  § (1)  bekezdés 11.  pontja szerinti premizált 
termelő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége – a  (2b)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  prémium 
támogatási szerződésnek a  METÁR Kr. 2.  § (1)  bekezdés 3.  pontja szerinti befogadóval való megkötését követő 
napon kezdődik.”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a  prémium 
típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet szerinti pályázati eljárás 
keretében megállapított zöld prémium típusú támogatási jogosultság jogosultjának rendszeres adatszolgáltatási 
kötelezettsége a  46.  melléklet vonatkozásában a  zöld prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító 
határozat véglegessé válásának napján kezdődik.”
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3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A VET szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő 
megküldésével tesz eleget:
a) magánvezetéki engedélyes a 3. melléklet,
b) a legalább 50 MW névleges teljesítőképességű, nukleáris, fosszilis és időjárás-független (biomassza kivételével) 
megújuló energiahordozó alapú erőművet üzemeltető villamos energia termelői működési engedélyes 
a 4. melléklet,
c) a legalább 50 MW névleges teljesítőképességű, biomassza energiahordozó alapú erőművet üzemeltető villamos 
energia termelői működési engedélyes a 4. és a 42. melléklet,
d) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, időjárásfüggő megújuló és geotermikus energiahordozó 
alapú nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa az 5. és a 39. melléklet,
e) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, fosszilis és időjárás-független (biomassza és egyéb biogáz 
kivételével) megújuló energiahordozó alapú nem engedélyköteles kiserőmű tulajdonosa az 5. és a 38. melléklet,
f ) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, egyéb biogáz energiahordozó alapú nem engedélyköteles 
kiserőmű tulajdonosa az 5., a 6. és a 38. melléklet,
g) az 50 és 500 kW közötti beépített teljesítőképességű, biomassza energiahordozó alapú nem engedélyköteles 
kiserőmű tulajdonosa az 5., a 38. és a 43. melléklet,
h) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, időjárásfüggő megújuló és geotermikus 
energiahordozó alapú kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 7. és a 39. melléklet,
i) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, fosszilis és időjárás-független (biomassza 
és egyéb biogáz kivételével) megújuló energiahordozó alapú kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont 
engedélyes az 5., a 7. és a 38. melléklet,
j) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, egyéb biogáz energiahordozó alapú 
kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 6., a 7. és a 38. melléklet,
k) az 50 MW-nál kisebb, de legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű, biomassza energiahordozó alapú 
kiserőművet üzemeltető kiserőművi összevont engedélyes az 5., a 7., a 38. és a 43. melléklet,
l) átviteli rendszerirányító engedélyes, továbbá KÁT-mérlegkör felelős a 8. melléklet,
m) villamos energia elosztói engedélyes a 9. és a 37. melléklet,
n) korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. melléklet,
o) villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyes a 10. és a 11. melléklet,
p) a Hivatal által kiadott, Garantált Szolgáltatások végzésére vonatkozó határozattal rendelkező villamosenergia-
kereskedelmi működési engedélyes a 10., a 11. és a 12. melléklet,
q) villamosenergia egyetemes szolgáltatói engedélyes a 13. melléklet,
r) szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 14. melléklet,
s) közvilágítási engedélyes a 15. melléklet,
t) elektromos töltőberendezés üzemeltetője a 16. melléklet,
u) villamosenergia-tárolói engedélyes a 36. melléklet,
v) zöld prémium típusú támogatási jogosultság jogosultja a 46. melléklet
alapján.”

4. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Tszt. szerinti adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapok Hivatal részére történő 
megküldésével tesz eleget:
a) nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és időjárás-független (biomassza kivételével) megújuló 
energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a  27. és 
a 28. melléklet,
b) földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 27., 
a 28. és a 29. melléklet,
c) biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes 
a 27., a 28. és a 44. melléklet,
d) távhőszolgáltatói működési engedélyes a 30. melléklet,
e) nukleáris, fosszilis (földgáz kivételével), időjárásfüggő és időjárás-független (biomassza kivételével) megújuló 
energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is 
rendelkező engedélyes a 27. és a 30. melléklet,
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f ) földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési 
engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30. és a 31. melléklet,
g) biomassza energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési 
engedéllyel is rendelkező engedélyes a 27., a 30., a 31. és a 45. melléklet,
h) az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen 
kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést 
üzemeltető távhőtermelői működési engedélyes a 27., a 28., a 29. és a 40. melléklet,
i) az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére térítésmentesen 
kiosztásra került kibocsátási egységekkel összefüggésben földgáz energiahordozó alapú távhőtermelő berendezést 
üzemeltető távhőtermelői és -szolgáltatói működési engedéllyel is rendelkező engedélyes a  27., a  30., a  31. és 
a 41. melléklet
alapján.”

5. §  Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) Az  5.  § a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.
(2) Az 5. és 7. § az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a  94/22/EK, a  98/70/EK, a  2009/31/EK a  2009/73/EK, a  2010/31/EU, a  2012/27/EU és 
a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, 
továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

6. § (1) Az R. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 33. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. a 4. melléklet szerinti 42. melléklettel egészül ki.
 (5) Az R. az 5. melléklet szerinti 43. melléklettel egészül ki.
 (6) Az R. a 6. melléklet szerinti 44. melléklettel egészül ki.
 (7) Az R. a 7. melléklet szerinti 45. melléklettel egészül ki.
 (8) Az R. a 8. melléklet szerinti 46. melléklettel egészül ki.

7. §  Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E  rendelet 3.  §-a a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (2) E  rendelet 3. és 4.  §-a az  energiaunió és az  éghajlat-politika irányításáról, valamint a  663/2009/EK és a  715/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU 
és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, 
továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1–8. melléklet az 5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–8. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_101_5MEKHr_1_8melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet   
   ezen részei jelen Magyar Közlöny 3972/1–3972/180. oldalait képezik.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2022. (VI. 20.) NMHH rendelete
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020.  
(XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. ellátási terület: azok a címhelyek, ahol az egyetemes szolgáltatás nyújtásához további hálózatépítő tevékenység 
nem szükséges, és ahol legalább egy kiépített helyhez kötött előfizetői hozzáférési pont található;”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  Elnök a  fogyasztói árak és a  fogyasztói jövedelmek vizsgálata alapján meghatározza a  3.  § (1)  bekezdése 
szerinti sávszélességű egyetemes szolgáltatás tekintetében azt a  maximális árat (a  továbbiakban: megfizethető 
ár), amely az  alacsony jövedelmű fogyasztó vagy a  különleges szociális helyzetű fogyasztó számára is biztosítja 
az egyetemes szolgáltatás igénybevételét.
(1a) A  megfizethető árat – a  csatlakozás létesítése és a  csatlakozáson igénybevett szolgáltatások tekintetében – 
az Elnök a következő díjelemekre vonatkozóan állapítja meg:
a) csatlakozás létesítése esetén az egyszeri díj;
b) helyhez kötött telefonszolgáltatás önálló igénybevétele esetén az  előfizetési díj és az  előfizetési díj ellenében 
külön forgalmi díj nélkül igénybe vehető belföldi hívásforgalom mennyisége;
c) helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás esetén az előfizetési díj;
d) helyhez kötött telefonszolgáltatás és helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás együttes 
igénybevétele esetén az  előfizetési díj és az  előfizetési díj ellenében külön forgalmi díj nélkül igénybe vehető 
belföldi hívásforgalom mennyisége.”

 (2) Az R. 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az Elnök különösen a következő szempontokat veszi figyelembe:]
„a) a háztartások jövedelmi helyzetét;”

 (3) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatot követően az  Elnök azonosítja azokat a  számozási körzeteket, ahol 
a szolgáltatók ellátási területén a vizsgálatot megelőző év január 1-jétől a vizsgálat időpontjáig nem volt elérhető 
valamennyi fogyasztó számára a megfizethető árú egyetemes szolgáltatás, és nem áll rendelkezésre a megfizethető 
árú egyetemes szolgáltatás igénybevételét biztosító állami támogatás sem. Az  Elnök a  számozási körzetek 
beazonosítása során
a) a 18. § szerinti kötelezettség alapján kialakított díjcsomagokat nem veszi figyelembe;
b) kizárólag a  szolgáltatók általános szerződési feltételeiben feltüntetett, egyéni előfizetők számára nyilvánosan 
elérhető, az  egyetemes szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatáson túli szolgáltatást nem tartalmazó, határozatlan 
idejű díjcsomagok kedvezmények nélküli díjait veszi figyelembe és
c) a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás elérhetőségét kizárólag abban az  esetben állapítja meg, ha 
az valamennyi, a 4. § (1a) bekezdésében rögzített díjelem tekintetében fennáll.”

3. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az Elnök hivatalból kijelölési eljárást indít, ha a 3. §-ban foglalt vizsgálatok eredményeként az Elnök lefedetlen 
számozási körzetet azonosít.
(1a) Az  Elnök a  kijelölési határozatban az  adott számozási körzet tekintetében legalább 40%-os hozzáférési 
hálózati lefedettséggel rendelkező szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöli ki egyetemes szolgáltatóként. Ha 
az  adott számozási körzet vonatkozásában egy szolgáltató hozzáférési hálózati lefedettsége sem éri el a  40%-ot, 
akkor az  Elnök a  legnagyobb hozzáférési hálózati lefedettséggel rendelkező szolgáltatót jelöli ki egyetemes 
szolgáltatóként.”
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4. §  Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A végfelhasználó az igénybejelentésben nyilatkozik arról, ha alacsony jövedelmű fogyasztóként vagy különleges 
szociális helyzetű fogyasztóként megfizethető áron igényli az  egyetemes szolgáltatást. A  végfelhasználó ebben 
az  esetben az  igénybejelentéshez mellékeli a  4.  melléklet szerinti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem régebbi 
határozat vagy hatósági bizonyítvány másolatát.
(2a) Ha az  egyetemes szolgáltató a  Digitális Jólét Program keretében kialakított mobil, illetve vezetékes Digitális 
Jólét Alapcsomag szolgáltatásokat nyújt, a  természetes személy végfelhasználó számára előírhatja, hogy 
az  igénybejelentésben nyilatkozzon arról, hogy a  Digitális Jólét Program keretében kialakított mobil, illetve 
vezetékes Digitális Jólét Alapcsomag szolgáltatások elérhetőségét, feltételeit és lehetőségeit megismerte és 
az  egyetemes szolgáltatás helyett azokat nem igényli. Szóbeli igénybejelentés esetén, a  természetes személy 
végfelhasználót az egyetemes szolgáltató köteles tájékoztatni a mobil, illetve a vezetékes Digitális Jólét Alapcsomag 
szolgáltatások elérhetőségéről, feltételeiről és lehetőségeiről.”

5. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentést kizárólag az alábbi esetekben utasíthatja el:)
„c) ha a  szolgáltatásnyújtáshoz előfizetői hozzáférési pont kiépítésére van szükség, de az  egyetemes szolgáltató 
az igénybejelentéssel érintett településen vagy fővárosi kerületben nem rendelkezik hozzáférési hálózattal, az adott 
településen vagy fővárosi kerületben ugyanakkor más, a  6.  § szerint kijelölt egyetemes szolgáltató rendelkezik 
hozzáférési hálózattal.”

 (2) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt elutasítási ok nem alkalmazható:
a) alacsony jövedelmű fogyasztó vagy különleges szociális helyzetű fogyasztó által benyújtott, megfizethető 
árú egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés esetén, kivéve, ha az  alternatív szolgáltatást biztosító 
szolgáltató az adott területen a 15. § szerint kijelölt egyetemes szolgáltató vagy
b) ha a végfelhasználó igazolja, hogy a (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
igénybejelentését elutasította.”

6. §  Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  Elnök hivatalból kijelölési eljárást indít, ha a  4.  §-ban foglalt vizsgálatok eredményeként az  Elnök olyan 
számozási körzetet azonosít, ahol a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás elérhetősége nem biztosított 
valamennyi fogyasztó számára.
(1a) Az  Elnök a  kijelölési határozatban egy adott számozási körzetben a  megfizethető árú egyetemes szolgáltatás 
biztosítására valamennyi, az  adott számozási körzetben helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó, 
a  helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében összességében, az  adott számozási körzeten kívüli 
előfizetőket is figyelembe véve legalább 30 000 előfizetővel rendelkező szolgáltatót egyetemes szolgáltatóként 
jelöli ki.”

7. §  Az R. 45. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  6.  § (1)  bekezdése szerinti eljárás során első alkalommal az  Elnök a  helyhez kötött internet-hozzáférési 
szolgáltatás előfizetőinek száma alapján az  adott számozási körzetben a  legalább 25%-os piaci részesedéssel 
rendelkező szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöli ki egyetemes szolgáltatóként. Ha az  adott számozási körzet 
vonatkozásában egy szolgáltató piaci részesedése sem éri el a  25%-ot, akkor az  Elnök a  legnagyobb piaci 
részesedéssel rendelkező szolgáltatót jelöli ki egyetemes szolgáltatóként.”

8. §  Az R.
a) 6. §

aa) (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdés” szöveg;
ab) (3) bekezdésében az „Az (1)” szövegrész helyébe az „Az (1a)” szöveg;

b) 8. § (2) bekezdésében a „nyújtott” szövegrész helyébe a „nyújt” szöveg, a „szerződésben” szövegrész helyébe 
a „szerződésekben” szöveg;

c) 11. § (1) bekezdésében a „szóbeli vagy” szövegrész helyébe a „szóbeli és” szöveg;
d) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „településen” szövegrész helyébe a „településen vagy fővárosi kerületben” 

szöveg;
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e) 15.  § (2)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „(1a)  bekezdés” szöveg, 
a  „vállalkozáscsoportban” szövegrész helyébe a  „vállalkozáscsoportba” szöveg, a  „vállalkozást” szövegrész 
helyébe a „szolgáltatót” szöveg;

f ) 19. §
fa) (1) bekezdésében a „szóbeli vagy” szövegrész helyébe a „szóbeli és” szöveg;
fb) (3) bekezdésében a „kijelölési határozatok” szövegrész helyébe a „kijelölési határozat” szöveg;
fc) (5)  bekezdésében a  „szolgáltató legalább” szövegrész helyébe a  „szolgáltató – ha szükséges – 

legalább” szöveg;
g) 22.  § (1)  bekezdésében az  „előírt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan” szövegrész helyébe 

az „előírtaknak megfelelően” szöveg
lép.

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

  Dr. Koltay András s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete
a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását 
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 
5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022.  (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] szerinti meghosszabbított 
fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.

 (2) A  216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2.  § a)  pontja szerinti kérelem benyújtása során a  2.  melléklet szerinti 
nyilatkozatot kell alkalmazni.

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

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg 
(2022.  június  hónapban) él a  hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is 
(2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”
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2. melléklet a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelethez

NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

 1. Fogyasztónak minősülő adós esetén

Név:  ..............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév:  ................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................................................................................
E-mail-cím:  ................................................................................................................................................................................................................
Telefonszám:  .............................................................................................................................................................................................................

 2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén

Vállalkozás teljes neve:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Képviseli(k) (név, beosztás):
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ...............................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utóneve:  ..............................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Lakcíme:  .....................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe: .......................................................................................................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve:  ..................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje:  ........................................................................................................................................................................................
Adószáma / adóazonosító jele: ..........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma:  ............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma:  ..........................................................................................................................................................................................................

(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási 
kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17.  § a)  pontja szerinti fizetési haladékot e  rendelet hatálybalépésének 
napját megelőzően
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(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)

o igénybe vettem (fogyasztónak minősülő adós esetén);
o az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette (vállalkozásnak minősülő adós esetén);

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 
2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében 
meghatározott határidőt követően nem módosítható, e  tekintetben kizárólag a  fizetési moratóriumból való 
kilépésre van lehetőség.

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

........................................................................................ 
Aláírás

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 9/2022. (VI. 20.) MK rendelete
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 
3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
6/2022.  (I.  14.) Korm. rendelet 4.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

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

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1. melléklet a 9/2022. (VI. 20.) MK rendelethez
„1. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez  

 
                                                                                                                                                                                                                          ”
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2. melléklet a 9/2022. (VI. 20.) MK rendelethez
„2. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

 
                                                                                                                                                                                                                          ”
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3. melléklet a 9/2022. (VI. 20.) MK rendelethez
„3. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

 
                                                                                                                                                                                                                         ”
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A gazdaságfejlesztési miniszter 2/2022. (VI. 20.) GFM rendelete
a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VIZITERV Environ 
Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi 
joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

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

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

2. §  A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet VI. pontjában foglalt táblázat 8. sora.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. § és a 2. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet a 2/2022. (VI. 20.) GFM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet VII. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(A  B  C

 Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának 

vége)

7.
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-042134 2026. december 31.

2. melléklet a 2/2022. (VI. 20.) GFM rendelethez

A Rendelet 2. melléklet IX. pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

(A  B  C

 Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának 

vége)

2.
VIZITERV Environ Környezetvédelmi és 
Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

15-09-070444 2026. december 31.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 23/2022. (VI. 20.) OGY határozata
az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról*

 1.  Az  Országgyűlés az  Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ásztv.)  
9.  § (1)  bekezdésére figyelemmel az  Állami Számvevőszék elnökének megválasztásához szükséges jelölés 
érdekében – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja és a 23. §-a alapján –  
eseti bizottságot hoz létre.

 2.  A bizottság neve: az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság (a továbbiakban: bizottság).
 3.  A bizottság feladata: az Állami Számvevőszék elnökének jelölése az Ásztv. 9. §-a alapján.
 4.  A bizottság nyolc tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek indítványt az alábbiak szerint:

 a FIDESZ 4
 a KDNP 1
 a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP 2
 a Mi Hazánk 1
 tagot ajánlhat.

 5.  A  bizottság elnökére a  kormánypárti, alelnökére az  ellenzéki képviselőcsoportok a  bizottsági tagságra jelöltek 
köréből terjesztenek elő egyeztetett javaslatot.

 6.  A  bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a  képviselőcsoportok vezetőinek – e  határozat 
elfogadását követően haladéktalanul megtett – javaslata alapján az  Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot 
az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport 
nem vesz részt a  jelölésben. A  bizottság megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a  bizottság 
fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit az eredeti eljárásnak megfelelően választ meg az Országgyűlés.

 7.  Az Állami Számvevőszék elnökjelöltjévé az válik, aki legalább öt bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.
 8.  A  bizottság ügyrendjét – e  határozatban foglaltak figyelembevételével – az  egyes házszabályi rendelkezésekről 

szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.
 9.  A bizottság működésének költségeiről az Országgyűlés Hivatalának költségvetésén belül kell gondoskodni.
 10.  A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési határozat hatálybalépésével 

kezdődik és az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásáig tart.
 11.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2022. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 195/2022. (VI. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. § h) pont ha) alpontja alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső 
korhatár betöltésére tekintettel dr. Princz Lászlót 2022. november 11-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. június 9.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02756-2/2022.

A köztársasági elnök 196/2022. (VI. 20.) KE határozata
bírák kinevezéséről

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

dr. Magyar Lucát

a 2022. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2. Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 24. § (3) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Kiss Evelint és
dr. Máthé Magdolnát

2022. június 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. június 9.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02756-3/2022.
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A Kormány 1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

 1. A Kormány
1.1.  a  gazdaság élénkítése érdekében egyetért a  Széchenyi Kártya Program jelen kormányhatározatban foglalt 

feltételek szerinti megerősítésével;
1.2.  felhatalmazza a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a  Széchenyi Kártya Program konstrukciók mindenkor 

hatályos kondícióit, részletes feltételeit, az azokhoz nyújtott költségvetési támogatások mértékét a Széchenyi 
Kártya Program mindenkor hatályos Üzletszabályzatában rögzítse;
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

1.3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon 
8 586 500 000 forint többletforrás biztosításáról a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozása 
céljából a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság-újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter (forrás biztosításért) 

gazdaságfejlesztési miniszter (kezdeményezésért)
Határidő: a felmerülés ütemében

1.4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Széchenyi Kártya Programba tartozó konstrukciók 
támogatásának finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a  2023–2033 
közötti időszakban;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2023–2033. évi központi költségvetés tervezése során

1.5.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  2022. évben az  1.3.  alpont szerinti előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértékét 
a 2023–2037. közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 129 200 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 82 000 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 48 000 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 34 500 000 000 forint,
e) a 2027–2037. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 26 000 000 000 forint;

1.6.  az  1.5.  alpontban megállapított mértéken belül a  gazdaságfejlesztést szolgáló feladatok finanszírozásához 
vállalható kötelezettség mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 115 000 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 71 500 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 40 500 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 29 500 000 000 forint,
e) a 2027–2033. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 22 500 000 000 forint;

1.7.  az  1.5.  alpontban megállapított mértéken belül az  intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához 
vállalható kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 14 200 000 000 forint,
b) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 10 500 000 000 forint,
c) a 2025. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 7 500 000 000 forint,
d) a 2026. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5 000 000 000 forint,
e) a 2027–2037. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 3 500 000 000 forint;

1.8.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy amennyiben az  1.3.  alpontban meghatározott adott évi 
célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a 75%-ot, vizsgálja meg a Széchenyi Kártya Program konstrukciói 
támogatására meghatározott kötelezettségvállalási felhatalmazás mértékére figyelemmel szükséges 
intézkedéseket, és a  vizsgálat eredményének megfelelően – a  pénzügyminiszter bevonásával – tegyen 
javaslatot a Kormány számára;
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Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi források 75%-ának lekötését követő tizenöt napon belül
1.9.  felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – a  területfejlesztési miniszter bevonásával – a  Széchenyi 

Kártya Program valamennyi érintett konstrukciója esetén a Temporary Crisis Framework szerinti támogatási 
jogcímen történő támogatások nyújtását jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 

területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. 
2.1.  A  Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) 

Korm.  határozat [a továbbiakban: 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat] 1.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép a 2022. július 1-jét követően benyújtott hitelkérelmekre vonatkozóan:

 „1. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel konstrukcióban felülvizsgálat keretében 
meghosszabbításra került

 a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást 
biztosít, és

 b) legfeljebb 100 millió forintos hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít, azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át.”

2.2.  Hatályát veszti az  1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 3.  pontjában az  „és Széchenyi Támogatást 
Megelőlegező Hitel” szövegrész.

 3. 
3.1.  A  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a  Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről 

szóló 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat] 2.  pont 
2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)

 „2.1. nyújtott hitelekhez és lízingkonstrukcióhoz kamattámogatást biztosít, amelyet úgy kell meghatározni, 
hogy a  vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a  fennálló 
tőketartozásra vetítve

 a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 3,5%, illetve az ezen belül meghirdetésre kerülő 
többlettámogatott alkonstrukció esetén az 1%,

 b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 3,5%,
 c) a  Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és az ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel – esetén az  1,5%, illetve az  ezen belül meghirdetésre kerülő többlettámogatott 
alkonstrukciók esetén a 0,5%, valamint

 d) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 3,5%
 mértéket;”
3.2.  Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
 „2.2. egyetért azzal, hogy a  nyújtott hitelek és lízingkonstrukció kamattámogatása éves szinten nem 

haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve
 a) a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel esetén a 8,5%, az ennek keretében meghirdetésre kerülő 

többlettámogatott Folyószámlahitel konstrukció esetén a 11%,
 b) a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel esetén a 8,5%,
 c) a  Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel – és az ennek részeként működő Agrár Széchenyi Újraindítási 

Beruházási Hitel – esetén a  11%, az  ennek keretében meghirdetésre kerülő többlettámogatott beruházási 
hitelkonstrukció esetén a 12%, valamint

 d) a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció esetén a 9,0%
 mértéket;”
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3.3.  Hatályát veszti az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat
a) 1. pont 1.1. alpont d) pontja és
b) 1. pont 1.4. alpontja.

3.4.  Az 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (A Kormány a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében)
 „2.6. nyújtott hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjához legfeljebb évi 1%-os kezességi 

díjtámogatást biztosít.”
 4.  A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról szóló 1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a) 2. pontjában a „0,5%-os mértéket” szövegrész helyébe az „1%-os mértéket” szöveg,
b) 3. pontjában a „10,5%-os mértéket” szövegrész helyébe a „14,0%-os mértéket” szöveg
lép.

 5.  Hatályát veszti a Széchenyi Turisztikai Kártya Programról szóló 1467/2020. (VIII. 3.) Korm. határozat.
 6.  Hatályát veszti a  Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról szóló 1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat 

1.5–1.7. alpontja.
 7.  Ez a határozat 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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	az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

	A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete
	a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

	A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 9/2022. (VI. 20.) MK rendelete
	az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

	A gazdaságfejlesztési miniszter 2/2022. (VI. 20.) GFM rendelete
	a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes

	Az Országgyűlés 23/2022. (VI. 20.) OGY határozata
	az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról*

	A köztársasági elnök 195/2022. (VI. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 196/2022. (VI. 20.) KE határozata
	bírák kinevezéséről

	A Kormány 1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról
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