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III. Kormányrendeletek

A Kormány 237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő 
kijelöléséről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 127.  § (2d)  bekezdésében meghatározott 
rendvédelmi szervként a Nemzeti Információs Központot jelöli ki.

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

3. §  Hatályát veszti a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről szóló 417/2016. (XII. 14.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., a 11., a 18–19., a 21., a 23., a 25., a 28., a 31., a 33–36., a 46–55., az 59–80., a 84., a 86., a 87., a 89., a 90., a 92., a 94–96., a 99., 
a 101., a 111., a 116., a 124., a 125., a 127., a 131–135., a 137., a 146., a 152., a 156., a 157., a 159–162., a 164., a 171–174., a 184., 
a 185., a 187., a 188., a 190., a 192., a 193., a 203. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
a), b), d), f ), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés  
g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a 29. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.  törvény 78. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 16. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a  családok támogatásáról szóló 1998.  évi LXXXIV.  törvény 51.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi XXVI.  törvény  
30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.  évi  
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében a  Magyar Köztársaság 2001. és 2002.  évi költségvetéséről szóló 2000.  évi CXXXIII.  törvény  
109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény 28.  § (1)  bekezdés  
d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 110. § (4a) bekezdésében, valamint a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében az  életüktől és a  szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi  
XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
27. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi  
II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 38.  § (1)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 58. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
p)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 85. alcím tekintetében a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 21.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 91. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés p)  pontjában és a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 97. alcím tekintetében a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének 
rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 12., 20. és 21.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 117., a  121., a  158. és a  186. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés f ) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (1) bekezdés f ), s) és 
w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), 
u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 128. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § (4) és 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés g) és u)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 130. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4e)  bekezdés a) és c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés  
3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény 106.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (7)  bekezdés g) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § 
(1)  bekezdés j) és s)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi  
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 147. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 165. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016.  évi XXIX.  törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi 
CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 170. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 175. alcím tekintetében a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 77.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 176. alcím tekintetében az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 12.  § 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvény § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 183. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 3., 11., 
13. és 39a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a) és (4b)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.  évi  
XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény 17.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
h) pont ha) alpontjában, valamint 17. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 193. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről 
szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 198. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 199. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 200. alcím tekintetében a  Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 202. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 222.  § a)  pontja tekintetében a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 118.  § (4a)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § b)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pont  
a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 222. § c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 222.  § e)  pontja tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés  
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló  
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B.  § 
(2b) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló  
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31.  § 
(4a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

3. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében 
az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

4. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a pótlék fedezetét és a végrehajtás költségeit.”
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5. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és 
a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) 
Korm. rendelet módosítása

5. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Finn Köztársaság Kormánya között a  kultúra, az  oktatás és a  kutatás 
területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg és a „miniszterrel és” szövegrész 
helyébe a „miniszterrel, a szakképzésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és” szöveg lép.

6. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6.  § (7)  bekezdésében 
az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg 
lép.

7. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

7. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
2. pont i) alpontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériumának” szövegrész helyébe az „a Kulturális és Innovációs 
Minisztériumnak” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a  védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
1. melléklet 2. pont m) és n) alpontja.

8. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Innovációs 
és Technológiai” szövegrész helyébe az „a Technológiai és Ipari” szöveg lép.

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
a)  5/A.  §-ában  az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 18/A. § (2) bekezdésében a „szakképesítésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért” szöveg
lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  1. 29/A.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért 

felelős miniszternek” szöveg,
  2. 39.  § (2a)  bekezdés a)  pontjában, 39.  § (2c)  bekezdés b)  pontjában, 39.  § (2e)  bekezdésében 

a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg,
  3. 39.  § (2d)  bekezdésében, 40.  § (7)  bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrészek helyébe a „gyermek- és 

ifjúságpolitikáért” szöveg,
  4. 49.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszterhez (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg,
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  5. 49. § (3) és (5) bekezdésében, 52/A. § (1) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,

  6. 49.  § (6) és (7)  bekezdésében, 50.  § (3)–(6)  bekezdésében, 52/A.  § (2)  bekezdésében, 52/B.  §  
(1)–(4)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” 
szöveg,

  7. 65.  § (1)  bekezdésében, 69.  § (3)  bekezdésében, 77.  § (1) és (3)  bekezdésében, 83/A.  § (2a)  bekezdésében, 
119. § (1) bekezdésében, 167. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelős miniszter” szöveg,

  8. 68.  § (3)  bekezdésében a  „miniszter által vezetett minisztériumnak (a  továbbiakban: Minisztérium)” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

  9. 68. § (16) bekezdésében a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg,

10. 68/D.  § (3)  bekezdésében, 68/E.  § (4)  bekezdésében, 167/A.  § (2)  bekezdésében a  „Minisztériumnak” 
szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg,

11. 76. § (3) bekezdésében, 81. § (4) és (5) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

12. 164.  §-ában az  „a miniszterhez” szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg és a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszter, illetve a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

13. 166. §-ában a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez” 
szöveg és a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

14. 167. § (2) bekezdés c) pontjában a „miniszterrel” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszterrel, örökbe fogadható gyermek esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel” 
szöveg,

15. 167.  § (4)  bekezdésében a „minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert” szöveg,

16. 167.  § (8)  bekezdésében és 170.  § (9)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszternek” szöveg,

17. 168. § (3) bekezdésében a „Külügyminisztérium útján a Minisztériumot” szövegrész helyébe a „külpolitikáért 
felelős miniszter útján a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős minisztert, valamint, ha felmerült 
az érintett gyermek örökbefogadása, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg,

18. 168/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „Minisztériumon” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság 
védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon” szöveg,

19. 170. § (1) bekezdésében a „miniszterhez” szövegrész helyébe a „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszterhez” szöveg

lép.

11. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló  
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)  
Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)  
Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” 
szöveg lép.
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13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok 
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) 11/K. § (1) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb tekintetben a minisztert” szöveg,
b) 11/K.  § (2)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

minisztert” szöveg,
c) 11/K.  § (3)  bekezdésében a „miniszter és” szövegrész helyébe a „miniszter, a  gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter, valamint” szöveg,
d) 11/K. § (6) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az örökbefogadási alrendszer tekintetében 

a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a miniszter” szöveg,
e) 11/O.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 11/P.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „miniszter” szövegrész helyébe 

a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
f ) 11/O.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „minisztérium” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

15. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló  
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 21/G.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés 
szabályozásáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg 
lép.

16. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet]
a) 9. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 9. § (6) és (7) bekezdésében az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a „saját és az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium” szövegrész.
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17. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)  
Korm. rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„h) CIRR Bizottság: a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az  Eximbank által delegált 
szakértőkből álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;”

18. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és 
az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) 
Korm. rendelet módosítása

20. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az  Orosz Föderáció Kormánya között a  kultúra, a  tudomány és az  oktatás 
területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „oktatási területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter” 
szöveg lép.

19. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, 
felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló  
149/1998. (IX. 18.)  Korm. rendelet módosítása

21. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1/C. § (2) bekezdésében a „család- és ifjúságpolitikáért” szövegrész helyébe a „családpolitikáért” szöveg lép.

21. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási 
és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 
módosítása

23. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatási 
területen az  oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

22. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
a) 22. § (2) bekezdés a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 22. számú melléklet C) pontjában az „az ESZCSM” szövegrész helyébe az „a BM” szöveg
lép.
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23. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 
2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi 
programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata 
kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Magyar Köztársaság és az  Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, 
a  Magyar Köztársaságnak az  oktatás és a  szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban 
történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló  
133/2000.  (VII. 24.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „a szakképzésért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 
miniszter, a  szakképzésért” szöveg és az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg, valamint 
a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel” szöveg lép.

24. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A.  § (5)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „szociál- és családpolitikáért” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „közoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy szakképzés” szöveg
lép.

26. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 
módosítása

28. §  A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében 
az „az oktatásért” szövegrészek helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában 
a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

28. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

29. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)  
Korm. rendelet 30/A.  §-ában az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az  „a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős 
miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter” szöveg lép.
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30. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról 
szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

31. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló  
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25.  § 
(1) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

32. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat 
és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.  évi LXII.  törvény pedagógusokat és oktatókat érintő 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § e) és g)  pontjában, 12.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2) bekezdés e)  pontjában  

az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A köznevelésért felelős 

miniszter” szöveg
lép.

33. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán 
nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló  
317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Japán Kormány között a  Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási 
berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § 
(2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

34. Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe  
az  „a köznevelésért felelős miniszter” szöveg, valamint a  „külügyminiszter” szövegrész helyébe a  „külgazdasági 
ügyekért felelős miniszter” szöveg lép.

35. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a  köznevelésért felelős 
miniszter és a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével” szöveg lép.

36. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági 
feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a  hatósági feladat- és 
hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7.  § (4)  bekezdésében az  „egészségügyi 
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.
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37. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló  
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.)  
Korm. rendelet 7.  §-ában a  „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a  „környezetvédelemért felelős 
miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel együttműködve” szöveg lép.

38. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 3. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs 

Minisztérium” szöveg,
b) 1. melléklet 8. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg,
c) 3.  melléklet 21.  pontjában az  „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a  „Kulturális és 

Innovációs Minisztérium” szöveg,
d) 3. melléklet 39. pontjában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és 

Ipari Minisztérium” szöveg
lép.

39. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló  
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) és 
(4) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

40. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdésében, 4.  § (6)  bekezdésében, 6/A.  § 
(5) és (6)  bekezdésében, 20.  § (5) és (7)  bekezdésében, 21.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 26.  § 
(3) bekezdésében, 35. § (2a) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

41. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló  
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben 
meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a  kárpótlás lezárásáról szóló 2006.  évi XLVII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” 
szövegrész helyébe a „honvédelemért” szöveg lép.

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „a gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe az  „az örökbefogadási ügyekben és a  gyermekek napközbeni ellátása tekintetében 
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a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a  gyermekek és az  ifjúság védelméért 
felelős miniszter” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében és 17. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter, örökbefogadással összefüggésben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az „a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter” szövegrész helyébe 
az  „az örökbefogadással és – kormányrendeletben meghatározott esetben – a  gyermekek napközbeni 
ellátásának hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyeiben a  gyermek- és 
ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a gyermekek és 
az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében és 20. §-ában az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az örökbefogadással összefüggő 
ügyekben és a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, 
egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter” szöveg,

e) 14.  § (4)  bekezdésében a  „minisztert” szövegrész helyébe a  „gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
minisztert, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert” szöveg

lép.

43. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

 (2) A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:13, A:20, A:36, 
A:46 és A:48 mezőjében az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

44. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a) 18.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „miniszter 

évente” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente” szöveg,
b) 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 24.  § (4) és (7)  bekezdésében, 24/B.  § (1), (4) és 

(6) bekezdésében, 24/D. § (1) bekezdésében, 24/G. § (1) és (6) bekezdésében, 24/I. § (1) bekezdésében, 24/L. § 
(1) és (6) bekezdésében, 24/N. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26/A. § 
(1) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 24/B. § (2) bekezdésében, 24/G. § (2) bekezdésében, 24/L. § (2) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében, 27. § 
(4) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében az „Az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

d) 26/A. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter egyedi” szövegrész helyébe az „a miniszter egyedi” 
szöveg és az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter által” szöveg

lép.

45. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgár részére kerül 
kiállításra, aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi 
támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon, a  regionális igazgatóság a  tanulmányok folytatása 
céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet szerint állítja ki.”
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 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H.  § (2)  bekezdésében, 72/H.  § (3a)  bekezdés j)  pontjában, valamint 
72/H.  § (10)  bekezdés b)  pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős” szöveg lép.

46. A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti 
oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § 
(4)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

47. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és 
tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

48. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában,  
2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én 
aláírt, a  kulturális, az  oktatási és a  tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, valamint a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális 
feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

49. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos 
és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

51. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Lett Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és oktatási 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában  
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
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50. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, 
tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Litván Köztársaság Kormánya között a  kulturális, tudományos és 
oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  §-ában 
az  „az  oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

51. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

52. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány 
és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a  kultúra, az  oktatás, a  tudomány és a  sport 
területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
4.  §-ában az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

53. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, 
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. §  A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, 
a  sport és a  társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti 
oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia 
Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 
módosítása

56. §  A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, 
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő 
kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, 
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a  kultúráért felelős miniszter, és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

55. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten,  
2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én 
aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter, valamint 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

56. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

58. §  A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„g) a köznevelésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, továbbá a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 
a közneveléssel és a kulturális értékek védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel,”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

57. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007.  évi LX.  törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 8.  § 
(2)  bekezdésében az  „az Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe az  „a Technológiai és Ipari” szöveg,  
az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg lép.

58. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló  
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „másodfokon az  oktatásért felelős minisztert” szövegrész helyébe a „másodfokon 

a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a köznevelésért felelős 
minisztert, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a  felsőoktatásért felelős 
minisztert” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:6 mezőjében az „oktatásért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a  „köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében 
a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén 
a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg

lép.
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59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, 
az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az  1971.  évi február 
hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport 
feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok ellátása tekintetében 
a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában,  
az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az  1971.  évi június 
hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban 
az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az  1960.  évi 
január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, 
az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 
30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős 
miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.
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63. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten,  
1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az  Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959.  évi április hó  
11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

64. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről 
Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló  
112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

66. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó 
Tanácsa között a  tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a  tudománypolitikai feladatok ellátása tekintetében a  tudománypolitika koordinációjáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

65. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között 
Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 
113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban,  
az  1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter” szöveg lép.

66. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó  
19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

68. §  A Magyar Népköztársaság és az  Osztrák Köztársaság között Bécsben, az  1976.  évi május hó 19. napján aláírt 
kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter és a  szakképzésért felelős miniszter, a  kultúráért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős miniszter, a  szakképzésért felelős miniszter, 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg 
lép.

67. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, 
az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

69. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az  1976.  évi 
október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
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116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és az  audiovizuális politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok 
ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális 
és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről szóló 117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Perui Köztársaság Kormánya között a  kulturális és tudományos 
együttműködés tárgyában Budapesten, az  1972.  évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 
117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és az  audiovizuális politikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok 
ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter” szöveg lép.

69. A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

71. §  A Magyar Népköztársaság és a  Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok 
ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban,  
az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az  1970.  évi május hó 
15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.)  
Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és 
a  sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

71. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

73. §  A Magyar Népköztársaság és a  Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős 
miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok 
ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős 
miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.
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72. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten,  
az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

74. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó  
14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az „az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős 
miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok 
ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért 
felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok 
ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

73. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten,  
az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló  
124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

75. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és az  Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az  1968.  évi május hó  
24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg 
lép.

74. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten,  
1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

76. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter, a  sportpolitikáért felelős 
miniszter és a  turizmusért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, 
a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.

75. A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 
21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

77. §  A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt 
kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős miniszter, a  turisztikai feladatok ellátása tekintetében 
a turizmusért felelős miniszter” szöveg lép.
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76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között 
Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 
127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

78. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban,  
az  1968.  évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős miniszter és a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, 
az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

79. §  A Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az  1967.  évi 
október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló  
128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszter, a  kultúráért felelős 
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében a  sportpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

78. A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban  
az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

80. §  A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 
3.  § (2)  bekezdésében az  „az oktatásért és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

79. A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt 
kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A Magyar Népköztársaság és a  Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és 
tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport 
feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

80. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

82. §  A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008. (VI. 27.) 
Korm. rendelet 8.  § (5)  bekezdésében és 9.  § (1)  bekezdésében az „a lakáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe az „a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter” szöveg lép.
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81. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A pályázati kiírást a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni.”

 (2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (5)  bekezdésében, 9/A.  § (2)  bekezdésében és 

15. § (1) és (2) bekezdésében a „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a  szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „krízisközpont és 
titkos menedékház esetén a  családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén 
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg,

b) 7.  § (1)  bekezdésében a  „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a  társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „krízisközpont 
és titkos menedékház esetén a  családpolitikáért felelős miniszternek, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda 
esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg,

c) 9.  § (5)  bekezdésében és 16.  § (1)  bekezdésében az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe  
az „a szociálpolitikáért” szöveg,

d) 12.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és záró szövegrészében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg

lép.

84. §  Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 26. §-a és 27. §-a.

82. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló  
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

85. §  A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.)  
Korm. rendelet 2. §-ában az „a 10032000-00290713-00000000 számlaszámon” szövegrész helyébe az „az 10032000-
01397136-00000000 számlaszámon” szöveg lép.

83. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

86. §  A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„3. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét és 
a végrehajtás költségeit.”

84. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság 
Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj 
alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

87. §  A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában az „és az oktatásért” szövegrész helyébe a „felelős 
miniszter és a felsőoktatásért” szöveg lép.

85. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

88. §  A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.)  
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében és 4.  §-ában a  „gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg lép.
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86. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és 
kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló  
40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális 
együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért és kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

87. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek 
kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló  
44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  nemzeti kisebbségek kölcsönös 
oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az  „az oktatásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása 
tekintetében a  köznevelésért felelős miniszterrel, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért 
felelős miniszterrel, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszterrel” szöveg lép.

88. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő 
bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

91. §  Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési 
eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „egészségügyi” szövegrész helyébe az  „egészségügyért felelős” szöveg,  

az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért” 
szöveg, az „a nemzeti fejlesztési és gazdasági” szövegrész helyébe az „az iparügyekért” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrészek helyébe az  „egészségügyért 
felelős miniszter” szöveg, a  „földművelésügyi” szövegrész helyébe a  „földügyért felelős” szöveg,  
az „a nemzetgazdasági” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős” szöveg

lép.

89. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §  A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendelet 8.  § (7)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú 
állami támogatásokért” szöveg lép.

90. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

93. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért és 
kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért 
felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési 
feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása tekintetében 
a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.
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91. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

94. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló  
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 7.  § (4) és (5)  bekezdésében az  „az oktatásért” szövegrész helyébe  
az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

92. A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 
156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

95. §  A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) 
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

93. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

96. §  A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 13/A.  § g)  pontjában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19.  § (5)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)  
Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése” szöveg,

b) 13/B. § (1) bekezdésében és 13/C. § (1) bekezdésében az „NVSZ” szövegrész helyébe az „NVSZ, a rendészetért 
felelős miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél” szöveg

lép.

94. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

97. §  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.  § (4) bekezdésében 
a „felzárkóztatásért” szövegrész helyébe a „felzárkózásért” szöveg lép.

95. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 
módosítása

98. §  A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 5/A.  § 
(3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

96. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

99. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2.  § 
e)  pontjában és 3.  § (2)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg lép.

97. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi 
intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

100. §  A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a  megyei önkormányzatok konszolidációjával, a  megyei 
önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő 
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egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „emberi erőforrások 
minisztere” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.

98. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

101. §  A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 
miniszter” szöveg lép.

99. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti 
iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 
301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

102. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai 
együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

100. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (12) és (13)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésében, 6.  § (2) és (6a)  bekezdésében, 7/B.  § (1) és 

(3) bekezdésében, 13/B. § (1a) bekezdés b) pontjában, 21/B. § (1) bekezdésében, 22/F. §-ában a „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg,

b) 7/B. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrészek helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg
lép.

101. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 12.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 

miniszter)” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szöveg,

b) a 17.  § (2)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg

lép.

102. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

105. §  Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.  § (6)  bekezdés a)  pontjában  
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

103. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

106. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011.  évi CXXXII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § 
(3)  bekezdésében az  „az oktatásért” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatásért” szöveg, az  „ , az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter, valamint” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.
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104. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló  
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

107. §  A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3.  §-ában 
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

105. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

108. §  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a  közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13.  § (2a)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

106. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

109. §  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Nat.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  miniszter által kiadott nevelési-oktatási programot a  miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján 
közzéteszi.”

110. §  A Nat.
a) 5.  § (5)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe az  „A köznevelésért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 5/A. §-ában az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
d) 6. § (5) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg,
e) Melléklet I. Rész I.2. pontjában az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
f ) Melléklet II. Rész II.2.1.  pont II.2.1.3.  alpontjában az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg
lép.

107. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő 
beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

111. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az  állami beruházásokért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  beruházások szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel (a továbbiakban: érintett miniszter) együttműködve figyelemmel 
kíséri a  beruházások – ideértve a  2007–2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító 
beruházásokat – megvalósítását, és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata végrehajtása érdekében gondoskodik
a) a 2007–2013 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,
b) a 2014–2020 programozási időszakban
ba) a szennyvízelvezetési és -tisztítási, az ivóvízminőség-javító és
bb) a hulladékgazdálkodási beruházások tekintetében – az érintett miniszterrel együttműködve – a
beruházások határidőben történő megvalósításáról, nyomon követéséről, ellenőrzéséről, valamint kialakítja 
a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert.”
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108. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

112. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1.  § 
(1) bekezdésében az „az oktatásért felelős” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős” szöveg lép.

109. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

113. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg 
lép.

110. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló  
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

114. §  A tanárképzés rendszeréről, a  szakosodás rendjéről és a  tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)  
Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „köznevelési 

feladatok ellátása tekintetében oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg
lép.

111. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

115. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős” 

szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős” 

szöveg és a  „fordul” szövegrész helyébe a  „fordul az  Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve” 
szöveg

lép.

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

116. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a) 1/A.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 

a „szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 18.  § (2)  bekezdésében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

113. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló  
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. §  A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) 
és (2) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.
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114. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

118. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 3. § (6) bekezdésében az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg,
b) 15/A. § (6) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

115. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

119. §  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg és a „miniszter 

ösztöndíjat” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) ösztöndíjat” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

120. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése.

116. A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló  
33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

121. §  A Magyarország Kormánya és az  Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében 
az  „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

117. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

122. §  A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

123. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti. Az elnököt a miniszter a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és 
menti fel.
(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős 
elnökhelyettesét a miniszter előzetes véleményezését követően a felsőoktatásért felelős miniszter nevezi ki és menti 
fel.
(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés, felmentés és a (4) bekezdés kivételével – 
az elnök gyakorolja.
(4) A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese felett a munkáltatói jogokat a  felsőoktatásért felelős miniszter 
gyakorolja.”

124. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„v) a köznevelési intézményben folyó szakképesítésekhez kapcsolódó komplex szakmai vizsga megszervezésére,”

 (2) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
a) 1.  §-ában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter” 

szöveg,
b) 1. §-ában, 4/A. §-ában, 4/B. §-ában, 16. § (6) és (7) bekezdésében az „az innovációért és technológiáért felelős 

miniszter” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,
c) 3. § q) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a köznevelésben alkalmazandó” szöveg,
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d) 4/C.  §-ában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 
iskolai bizonyítványok ügyében a miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek 
esetén a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg,

e) 5.  § (2)  bekezdésében és 18.  § (1)  bekezdésében az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért felelős” szöveg

lép.

119. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

125. § (1) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„m) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,”

 (2) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése 
a következő n) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„n) a területfejlesztésért felelős miniszter,”

 (3) A  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdése 
a következő i) ponttal egészül ki:
(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a  következő feladatokat ellátó 
miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)
„i) a köznevelésért felelős miniszter.”

 (4) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés h) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „a)–j)” szövegrész helyébe az „a)–i) és m)–n)” szöveg
lép.

120. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló  
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

126. §  A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § 
(2)  bekezdés a)  pontjában az „építésügyért” szövegrész helyébe az „építésügyi szabályozásért és építéshatósági 
ügyekért” szöveg lép.

121. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

127. §  A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében az „Az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „A felsőoktatásért” szöveg lép.

122. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

128. §  A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az  „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe 
az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg lép.
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123. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  
Korm. rendelet módosítása

129. § (1) A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
[A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül szakmai gyakorlatnak kell tekinteni 
az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében:]
„d) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter igazolása alapján kormányzati szolgálati jogviszony keretében 
a gyermekek napközbeni ellátása vagy az örökbefogadás országos irányításával összefüggő munkakörben”
[eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét is.]

 (2) A  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 5/B.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében az  „a miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelésért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „közszolgálati, kormányzati szolgálati” 

szöveg,
c) 7.  § (3)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg,
d) 33/E. § (1) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

124. A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

130. §  A Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása 
tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

125. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes 
szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

131. §  A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe 
a „Belügyminisztérium” szöveg lép.

126. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

132. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befogadás érdekében gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati 
Portálon közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. Ha a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve 
a  szociálpolitikáért felelős miniszter a  kapacitás évközi emeléséről dönt, a  megemelt kapacitást soron kívül teszi 
közzé. Ha a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve a  szociálpolitikáért felelős miniszter a  közzétett 
kapacitás alapján befogadásról dönt, a még rendelkezésre álló kapacitást a befogadás hónapjának utolsó napjáig 
teszi közzé.”
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 (2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Szt. 58/A.  § (2f )  bekezdése szerinti két döntési időpontot a  Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. 
A  szociálpolitikáért felelős miniszter a  döntést megelőzően a  támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési 
szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.”

133. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe a  „gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kizárólag gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 
engedélyes esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb esetben a szociálpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg,

c) 15.  § (1)  bekezdésében a  „miniszter által” szövegrész helyébe a  „szociálpolitikáért felelős miniszter által, 
gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével” 
szöveg,

d) 19/A.  § (2)  bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása esetén 
a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb szolgáltatás esetén a  szociálpolitikáért felelős 
minisztert” szöveg,

e) 19/A.  § (3)  bekezdésében, 19/A.  § (4)  bekezdésében az  „A miniszter” szövegrész helyébe a  „Gyermekek 
napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén 
a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

f ) 20. § b) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
g) 36.  § (3)  bekezdésében a  „miniszternek” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 

miniszternek, a szociálpolitikáért felelős miniszternek” szöveg,
h) 42/A. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
i) 43. § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszternek” szöveg
lép.

134. §  Hatályát veszti a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50/C. §-a.

127. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló  
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

135. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1.  § 
(2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

128. 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 módosítása

136. § (1) 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) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter” szöveg,
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b) 15. § (1) bekezdés 13. pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti 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) 2. § 13. pontjában az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
b) 25/A. §-a.

129. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

137. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által” 

szövegrész helyébe a  „szociálpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által, a  gyermekek 
napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével” szöveg,

b) 3.  mellékletben foglalt táblázat A:12 mezőjében az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 
az „a szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

c) 4.  mellékletben foglalt táblázat A:17 mezőjében a  „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért” szöveg

lép.

130. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

138. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a  tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/N.  § 
(1)  bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „köznevelésért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” 
szöveg lép.

131. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

139. § (1) Az  egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet] 1/A.  §-ában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” 
szöveg lép.

 (2) Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 2.1. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
b) 15.5. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
c) 102.1. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
d) 120.1.  pontjában a  „vezetett” szövegrészek helyébe a  „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” 

szöveg,
e) 193.2. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
f ) 258.1. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
g) 467.2. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
h) 476.1. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
i) 478.3. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg, 

az „államtitkár vagy a miniszter” szövegrész helyébe az „állami vezető” szöveg,
j) 560. pont a) alpontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
k) 560. pont b) alpontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
l) 593.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
m) 603.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
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n) 634.4. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
o) 641.2. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
p) 643.2. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
q) 653. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
r) 654. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az  547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 16.1.  pontjában az „által vezetett minisztérium” 
szövegrész.

132. A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

140. §  A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

133. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium a  miniszternek az  európai uniós források 
felhasználásával összefüggő, valamint az  e  rendelet szerinti feladatait – ide nem értve az  5.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
53.  § (2)  bekezdés a), c)–f ) és i)  pontjában meghatározott feladatokat –, így különösen az  informatikai 
rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az  Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk 
(2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el.”

 (2) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet 25/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A  FAIR tekintetében a  miniszter felhatalmazása alapján, az  abban meghatározott körben – egyebekben 
a miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium feladatkörébe tartozó tárgyban – az Új Világ Nonprofit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést köthet.”

 (3) A  támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.)  
Korm. rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „az általa vezetett” szövegrész helyébe az „a tevékenységének segítésére kijelölt” 

szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg
lép.

134. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

142. §  Az örökbefogadást elősegítő és az  örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről 
és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „gyermekek és 
az ifjúság védelméért” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért” szöveg lép.
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135. A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

143. §  A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében 
az „az oktatásért és kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében 
a köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, 
a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, a  kulturális feladatok ellátása 
tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

136. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OVF)
„i) közreműködik az  egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi projektek tervezésével, 
a  források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásában,”

 (2) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A területi vízügyi igazgatóság
ellátja a  vizek kártételei elleni védelemmel, a  vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, 
valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat, ennek keretében]
„af ) közreműködik a védőművek építésére és fejlesztésére irányuló beruházási tevékenységek végrehajtásában,”

 (3) A  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. A központi költségvetésből megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, 
előkészítésével és megvalósításával összefüggő hatáskör gyakorlása
10/C.  § A központi költségvetésből megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, 
előkészítésével és megvalósításával összefüggő vízügyi igazgatási tevékenységet a  vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért felelős miniszter és a  vízgazdálkodásért felelős miniszter az  állami beruházásokért felelős miniszter 
egyetértésével végzi, közvetlenül az  OVF, valamint az  OVF mint tulajdonosi joggyakorló irányítása alá tartozó 
gazdasági társaság közreműködésével.”

 (4) Hatályát veszti a  vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. alcím címe.

137. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

145. §  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 4. § k) pontjában” szövegrész 

helyébe a „182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § k) pontjában” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „az R. 4. § k) pontjában” szövegrész helyébe az „az R. 6. § k) pontjában” szöveg
lép.

138. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló  
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

146. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 
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programozási időszakban a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.  § a)  pontjában az „a nemzeti fejlesztési 
miniszter” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

139. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

147. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

148. §  Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 25. § (8) bekezdése,
b) 34. § (1) és (2) bekezdése.

140. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 
módosítása

149. §  Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
a) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:5 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg,
b) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:13 mezőjében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért” szöveg
lép.

141. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

150. §  Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
246/2015. (IX. 8.) 2. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a  továbbiakban: létfontosságú rendszerelemek) 
meghatározása során az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat]
„f ) 19. sorában meghatározott társadalombiztosítási ágazat, az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő”
[jár el javaslattevő hatóságként.]

142. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

151. §  Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott 
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

143. A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros 
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

152. § (1) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) az állami beruházásokért felelős miniszterrel 
együttműködve, a  (3)  bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a  Kormány számára a  Korm. rendelet 
1. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék módosítását.”
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 (2) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 5. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  működési területével érintett vízügyi igazgatóság a  (2)  bekezdés szerinti kérelmet, annak mellékleteit, 
valamint – a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben – a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó 
jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az  Országos Vízügyi Főigazgatóságnak 
(a továbbiakban: OVF). Az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe 
véve a kérelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 15 napon belül felterjeszti a miniszternek.
A miniszter – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterrel és az állami beruházásokért felelős miniszterrel történt 
egyeztetést követően – a  kérelemben szereplő, az  OVF által támogatott fejlesztési igényt nyilvántartásba veszi, 
ha az az Irányelv hatálya alá tartozik vagy a  (2) bekezdés szerinti kiépítési kötelezettséget érint. A nyilvántartásba 
vételről szóló értesítést az  OVF a  működési területével érintett vízügyi igazgatóságon keresztül továbbítja 
a kérelmező részére.
(6) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a nyilvántartásba vett önkormányzati fejlesztési 
igények elektronikus közzétételéről.
(7) A  nyilvántartásba vett fejlesztési igények finanszírozási forrásának hiánya esetén a  miniszter és az  állami 
beruházásokért felelős miniszter kezdeményezésére a  Kormány a  tárgyévet követő év június 30-ig dönt 
a finanszírozhatóságról.”

 (3) A  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a  szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OVF az adatok alapján elkészíti a Településsoros Jegyzéket, valamint a 3. melléklet szerinti adattartalommal 
kivonatot készít (a  továbbiakban: Tájékoztató Jegyzék) és a  tárgyévet követő év október 31-ig megküldi 
a miniszternek és az állami beruházásokért felelős miniszternek.”

144. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló  
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

153. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és 
a  felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 3.  § 
(3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

145. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

154. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe 
a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

146. A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

155. §  A Magyarország Kormánya és a  Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.
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147. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 
sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló  
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

156. §  A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet 
ellenőrzési rendjéről és a  kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1.  melléklet 6.  pontjában, 3.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat A:3–A:4 mezőjében és 3.  melléklet 
3.1.1. pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

148. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

157. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
2.  § (2a)  bekezdésében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a  „lakáscélú állami 
támogatásokért” szöveg lép.

149. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

158. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) 
Korm. rendelet 4.  § (3a)  bekezdésében a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe a „lakáscélú 
állami támogatásokért” szöveg lép.

150. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

159. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi  
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. § 1. pontjában az „által vezetett” szövegrész 
helyébe az „által vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg lép.

151. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

160. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és g)  pont gb)  alpontjában, 2/B.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 

2/B.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 2/B.  § (6)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés 6. és 15.  pontjában, 6.  § nyitó 
szövegrészében, 8.  § b)  pont nyitó szövegrészében és b)  pont bb)  alpontjában, 9.  § (1)  bekezdésében, 
10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

c) 2/C.  § (4) és (6)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában, 6.  § a)  pontjában, 18.  § (1)  bekezdésében  
az „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg

lép.

161. §  Hatályát veszti az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
a) 19. § (2) bekezdése,
b) 20. § (14) bekezdése.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 4109

152. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

162. §  A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében a „településfejlesztésért és településrendezésért” szövegrész helyébe a „Magyar Falu 

Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért” szöveg,
b) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)” szövegrész 

helyébe a „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)” szöveg
lép.

153. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. §  Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében a „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.

154. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

164. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
8.  § (6)  bekezdésében az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős 
minisztert” szöveg lép.

155. Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosítása

165. §  Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az  állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2.  § 4.  pontjában és 3.  § (1)  bekezdésében az  „állami vagyon felügyeletéért” szövegrész helyébe az  „állami 
beruházásokért” szöveg lép.

156. A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és 
tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 
módosítása

166. §  A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4) bekezdésében az  „az oktatásért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, 
a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása 
tekintetében a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

157. A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági 
együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

167. §  A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatásért felelős 
miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a  kulturális feladatok ellátása tekintetében a  kultúráért felelős miniszter, a  sport feladatok ellátása tekintetében 
a sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.
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158. Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

168. §  Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a  felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § a) pontjában, 3. § b) pont nyitó szövegrészében és 
4. § a) pontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

159. A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

169. §  A Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „az oktatásért” 
szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

160. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

170. §  A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért” szöveg lép.

161. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

171. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 36.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Kincstár felett]
„a) a nyugellátásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter;”
[gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv 
részére meghatározott feladatokat.]

 (2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül 
ki:
[A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény (a  továbbiakban: Kit.) 36.  § (2)  bekezdésére figyelemmel 
a Kincstár felett]
„f ) a fogyatékossági támogatással, a  vakok személyi járadékával, a  rokkantsági járadékkal, a  bányászati 
keresetkiegészítéssel és a  bányászok egészségkárosodási járadékával kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben 
a szociálpolitikáért felelős miniszter”
[gyakorolja az  Áht. 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv 
részére meghatározott feladatokat.]

172. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14.  § (4)  bekezdése a  következő d)  ponttal 
egészül ki:
[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi]
„d) az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok utazási költségtérítési támogatással 
kapcsolatos eljárásaiban az  elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és 
postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat.”

173. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
a) 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „utazási költségtérítéssel” szövegrész helyébe az „utazási költségtérítési 

támogatással” szöveg,
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b) 14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „és a  gyermekgondozási díjat” szövegrész helyébe  
az „ , a gyermekgondozási díjat, a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatását, a gyermeket nevelő 
családok otthonfelújítási támogatását és a babaváró támogatást” szöveg,

c) 14.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” 
szöveg,

d) 14.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az „utazási költségtérítésnek” szövegrész helyébe az „utazási költségtérítési 
támogatásnak” szöveg,

e) 15.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „a vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,

f ) 15.  § (4)  bekezdésében az  „Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „A vidékfejlesztésért felelős miniszter” szöveg

lép.

162. A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális 
együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

174. §  A Magyarország Kormánya és a  Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 
helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg lép.

163. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről 
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. §  A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló  
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 25.  §-ában a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész helyébe 
a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg lép.

164. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló  
371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

176. §  A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „94/2018. (V. 22.)” szövegrész helyébe a  „182/2022. (V. 24.)” szöveg és 

a „30/E. §” szövegrész helyébe a „133. §” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „30/E. §” szövegrészek helyébe a „133. §” szöveg
lép.

165. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

177. §  Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 
390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 9. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter, a gyermekek és 

az ifjúság védelméért felelős miniszterrel egyetértésben” szöveg,
b) 2.  melléklet „II. Szociálpolitikai szakértők” cím 1.  pont 1.3.  alpontjában, 2.  pont 2.3.  alpontjában, 3.  pont 

3.3.  alpontjában, 4.  pont 4.3.  alpontjában, 5.  pont 5.3.  alpontjában, 7.  pont 7.3.  alpontjában, 8.  pont 
8.3.  alpontjában, 9.  pont 9.3.  alpontjában, 10.  pont 10.3.  alpontjában, 11.  pont 11.2.  alpontjában, 12.  pont 
12.3. alpontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg

lép.
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166. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 
jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 
418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

178. §  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pont c) alpontjában és a B:14 mezőjében az „az oktatásért” szövegrész 

helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a  „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért” szövegrész 

helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért” szöveg
lép.

167. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

179. §  A személy- és vagyonőr, a  magánnyomozó, az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, 
valamint a  fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő 
szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Külgazdasági és Külügyminisztérium” 
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

168. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és 
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

180. §  A társasházkezelő, az  ingatlankezelő, az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6/A.  §-ában a „lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős 
miniszter” szövegrész helyébe a „lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter” szöveg lép.

169. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához 
nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

181. §  Az első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdésében  
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg lép.

170. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

182. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet
a) 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a  „Földművelésügyi” szövegrész helyébe 

a „Földügyért felelős” szöveg,
b) 1.  melléklet 15.  pontjában foglalt táblázat D:9 és D:10 mezőjében az  „A szociál- és nyugdíjpolitikáért” 

szövegrész helyébe a  „Gyermekek napközbeni ellátása esetén a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős 
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért” szöveg

lép.
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171. A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és 
tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

183. §  A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési 
Megállapodás kihirdetéséről és a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 5. §-ában 
az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a külpolitikáért” szöveg lép.

172. A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 
módosítása

184. §  A Magyarország Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében  
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

173. A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és 
kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 
módosítása

185. §  A Magyarország Kormánya és a  Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 5.  §-ában  
az  „az oktatásért felelős miniszter és a  kultúráért felelős miniszter” szövegrész helyébe az  „a köznevelési 
feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében 
a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében a  szakképzésért felelős miniszter, 
a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

174. A Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 
egyezmény kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

186. §  A Magyarország Kormánya és az  Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény 
kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
„a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a  köznevelésért felelős miniszter, a  felsőoktatási feladatok ellátása 
tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

175. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

187. §  A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami 
beruházásokért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki.”

176. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

188. §  Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  §-a és 14.  §-a helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„13.  § (1) A  kormányzati magasépítési beruházás előkészítője által elkészített és a  Beruházási Ügynökség által 
jóváhagyott kivitelezési dokumentációja alapján a Beruházási Ügynökség a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint – külön 
kormánydöntés nélkül – feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás megvalósítására.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az  állami beruházásokért felelős 
miniszter a  Kormány döntését kezdeményezi a  kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében. 
A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges 
kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan kérdésről, amely a  kormányzati magasépítési beruházás 
megvalósítása érdekében szükséges.
14.  § (1) A  8.  § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a  Beruházási Ügynökség egyetért 
a beruházás előkészítési dokumentációjával, az állami beruházásokért felelős miniszter a kivitelezési dokumentációt 
jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.
(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami beruházásokért felelős 
miniszter a 13. § szerint jár el.”

177. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.)  
Korm. rendelet módosítása

189. §  Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 5.  § (7)  bekezdésében és a  18.  § (16)  bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinetnél” szövegrész helyébe 

a „Védelmi Tanácsnál” szöveg,
b) 24.  § (2)  bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet soron” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács soron”, 

a „Nemzetbiztonsági Kabinettől” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácstól” szöveg,
c) 24. § (5) és (6) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg
lép.

178. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

190. §  A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 1.  §-ában az  „az emberi 
erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszter” szöveg lép.

179. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

191. §  A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 111–115.  §-ában foglalt” szövegrész helyébe az  „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendeletben” szöveg lép.

180. A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában 
fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

192. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a  honvédelmi, 
rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási 
kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. §-ában a „Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet)” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsot 

(a továbbiakban: Tanács)” szöveg,
b) 3. §-ában és 7. §-ában a „Kabinet” szövegrész helyébe a „Tanács” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak 
a  honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes 
ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a.
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181. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi 
követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen 
az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

193. §  A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a  világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről 
és elkészítésük rendjéről, a  gondnokságokról, valamint a  világörökségi területen az  államot megillető elővásárlási 
jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.  melléklet 6.  pontjában a  „köznevelési oktatásért” szövegrész 
helyébe a „köznevelésért” szöveg lép.

182. Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése 
központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

194. §  Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított 
adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (6)  bekezdésében, 2.  § (1) és (2)  bekezdésében az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe 

az „egészségügyért felelős miniszter” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében az „emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős 

minisztert” szöveg
lép.

183. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

195. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 77.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrum felett az  Áht. 9.  §-ában meghatározott 
irányítási hatásköröket egyedi ügyben vagy az  ügyek meghatározott csoportja vonatkozásában a  szakképzésért 
felelős miniszter vagy – az  Áht. 9.  § a), c), d) és f )  pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével – 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint középirányító szerv útján gyakorolja.”

196. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 78.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„78. § (1) A Kormány szakképzési intézményfenntartó központként
a) a  94.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a  Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt,
b) – az általa alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény vonatkozásában –
ba) a 94. § (1) bekezdés d), e) és g) pontjában, – a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése kivételével – 
a 94. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatáskör 
tekintetében a főigazgatót,
bb) a 94. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében 
a 94. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a kancellárt
jelöli ki.
(2) E  feladatkörében a  szakképzési intézményfenntartó központ a  szakképzésért felelős miniszter által alapított 
szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény felett gyakorolja a  fenntartó jogszabályban 
meghatározott fenntartói irányítási hatásköreit és teljesíti a  fenntartó jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeit.”

197. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 305.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső 
értékelése tekintetében az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.”
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198. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 306.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„306. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, 
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a  szakképzés és a  felnőttképzés irányításában való 
közreműködés a  jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az  oktatási rendszer ezen ágazatai 
működésének ellenőrzése, az  azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A  Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(3) A  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik. 
Az  államigazgatással és a  felnőttképzéssel, a  szakképzéssel, valamint a  fejlesztési források felhasználásával 
kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.
(4) Az  elnököt és az  elnökhelyetteseket a  szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az  elnök felett 
a  munkáltatói jogkört a  szakképzésért felelős miniszter, az  elnökhelyettesek felett a  munkáltatói jogkört  
– a kinevezés és felmentés kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.”

199. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a) 91/A. §-ában az „Az oktatásért” szövegrész helyébe az „A köznevelésért” szöveg,
b) 149. § (3) bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg
lép.

184. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. §  A Magyarország Kormánya és a  Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás 
kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az oktatásért és a szakképzésért felelős miniszter” 
szövegrész helyébe az „a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási 
feladatok ellátása tekintetében a  felsőoktatásért felelős miniszter, a  szakképzési feladatok ellátása tekintetében 
a szakképzésért felelős miniszter” szöveg lép.

185. A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő 
világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló  
192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

201. §  A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok 
elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „innovációért és 
technológiáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter” szövegrész helyébe a „az energiapolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) és az  állami 
beruházásokért felelős miniszter” szöveg lép.

186. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

202. §  A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez 
szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
a „valamint az oktatásért” szövegrész helyébe az „és a felsőoktatásért” szöveg lép.

187. Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről 
és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

203. §  Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 
204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
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b) 1.  § (3)  bekezdésében, a  2.  § (1) és (3)  bekezdésében, 6.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (6)  bekezdésében, 10.  § 
(2)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)–(3), (5)–(6) és (9)–(10)  bekezdésében az „az oktatásért 
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

c) 6.  § (5)  bekezdésében, 12.  § (7)–(8)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe  
az „A miniszter” szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésben az „az oktatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg
lép.

188. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló  
490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

204. §  A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.)  
Korm. rendelet 14.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében a  „szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

189. Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok 
ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

205. §  Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az  illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 
495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja” szövegrész helyébe az „a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg lép.

190. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

206. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)  
Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdés f )  pontjában az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe  
az „a kultúráért és innovációért felelős” szöveg lép.

191. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

207. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6.  § d)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az Intézet)
„d) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a  miniszternek a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ktfr.) 93.  § (1)  bekezdésében foglalt 
szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a  Ktfr. 93.  § (2)  bekezdés a) és 
b) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.”

208. §  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában, az „az emberi erőforrások miniszterének” szövegrész helyébe az „a belügyminiszter” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés j)  pont jd)  alpontjában az  „az emberi erőforrások miniszterének” szövegrész helyébe  

az „a miniszter” szöveg,
c) 6/A.  §-ában a  „Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe a  „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős” 

szöveg
lép.
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192. A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén 
megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

209. §  A Magyarország Kormánya és az  Ománi Szultánság Kormánya között a  felsőoktatás területén megkötött 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-ában az „az innovációért és 
technológiáért felelős” szövegrész helyébe az „a tudománypolitika koordinációjáért felelős” szöveg lép.

193. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

210. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés 11. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az SZKÖ MNB tagjai:)
„11. az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke által delegált egy fő,”

211. §  Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 3.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében az „az oktatásért” szövegrész 

helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében eljáró 

oktatásért” szövegrész helyébe az „a felsőoktatásért” szöveg,
c) 9. § (4) bekezdés 5. pontjában az „az oktatásért felelős miniszter által” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

és a felsőoktatásért felelős miniszter által közösen” szöveg
lép.

194. A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló  
324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

212. §  A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 324/2021. (VI. 9.)  
Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „az innovációért és technológiáért felelős” szövegrész helyébe  
az „a technológiai és ipari” szöveg lép.

195. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 
végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló  
440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

213. §  A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 végrehajtásával összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2.  §-ában 
az „innovációért és technológiáért” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért” szöveg, a „belgazdaságért” 
szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg lép.

196. A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami 
viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

214. §  A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia 
részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében az „a Magyar Államkincstár” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár, valamint tájékoztatásul a gazdaságfejlesztési miniszter” szöveg lép.
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197. Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló  
575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

215. §  Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.)  
Korm. rendelet
a) 3. alcím címében a „társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos” 

szövegrész helyébe a „kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring 
rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos” szöveg,

b) 3. § nyitó szövegrészében a „társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki 
biztos (a  továbbiakban: miniszterelnöki biztos)” szövegrész helyébe a  „kormányzati egyeztetések 
koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos 
(a továbbiakban: kormánybiztos)” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „miniszterelnöki biztos” szövegrész helyébe a „kormánybiztos” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a „miniszterelnöki biztost” szövegrész helyébe a „kormánybiztost” szöveg
lép.

198. A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport 
Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

216. §  A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram 
működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 
4.  § (1)  bekezdésében a  „felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében az  oktatásért” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásért” szöveg lép.

199. A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények 
minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

217. §  A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről 
szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 7.  pontjában az  „az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium,” szövegrész helyébe az „a Kulturális és Innovációs Minisztérium,” szöveg lép.

200. A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi 
űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

218. §  A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrészek helyébe 
a „Védelmi Tanács” szöveg lép.

201. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

219. §  A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 2.  melléklet 2.  pont 
a) alpontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg lép.



4120 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

202. A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és 
a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok 
értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

220. §  A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a  honvédelmi 
célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló  
62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 13. § (1) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági 
Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg lép.

203. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

221. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1.  melléklete az  5.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1) bekezdés 
2. pontjában a „pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért” szövegrész helyébe a „pénz-, tőke- és biztosítási piac 
szabályozásáért” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 66. § (1) bekezdésében a „mint a miniszterelnök belbiztonságért felelős helyettese,” szövegrész,
b) 148. § (1) bekezdésében a „mint a miniszterelnök gazdaságpolitikáért felelős helyettese” szövegrész,
c) 190. § 4. pontjában a „központi” szövegrész,
d) 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 5. sora.

204. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

222. §  Hatályát veszti
a) a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet,
b) a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet,
c) az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és 

állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.)  
Korm. rendelet,

d) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok 
tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 
239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet,

e) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet,

f ) a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól szóló 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet.

205. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 222. § a) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 2. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felelős teljesítő szervek)
„l) a  köznevelésért felelős miniszter, a  szakképzésért felelős miniszter és a  felsőoktatásért felelős miniszter 
az oktatás-képzés védelmi feladatai ellátásáért,”

 2.  A  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A tervező szervek kódjai)
„b) központi államigazgatási szervek, egyéb szervek: M-01: építésügyért felelős miniszter, M-02: egészségügyért 
felelős miniszter, M-03: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, M-04: agrárpolitikáért felelős miniszter,  
M-05: belgazdaságért felelős miniszter, M-06: informatikáért felelős miniszter és az  elektronikus hírközlésért 
felelős miniszter, M-08: környezetvédelemért felelős miniszter, M-09: kultúráért felelős miniszter,  
M-10: köznevelésért felelős miniszter, M-11: szakképzésért felelős miniszter, M-12: felsőoktatásért felelős miniszter, 
M-13: államháztartásért felelős miniszter, M-14: MNB, M-15: KSH, M-16: OBH elnöke”

 3.  A  nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló  
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VIII. részében foglalt 1. számú táblázat D:13 mezőjében 
az  „oktatásért” szövegrész helyébe a  „köznevelésért” szöveg és a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter, 
szakképzésért felelős miniszter, felsőoktatásért felelős miniszter” szöveg lép.

2. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. melléklete a következő 8a. ponttal egészül ki:
„8a. Építési és Beruházási Minisztérium”

3. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

 1.  A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A C

1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái)

25. 2.2.1. Képzettség

köznevelésért felelős miniszter  
szakképzésért felelős miniszter  
felsőoktatásért felelős miniszter  

felnőttképzésért felelős miniszter

 2.  A  területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A C

1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái)

36.
2.4.4. Köznevelés, szakképzés, 

felsőoktatás
köznevelésért felelős miniszter
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4. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A B

Adatkezelő szervezet neve Rövidítés)

12. Technológiai és Ipari Minisztérium TIM

5. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt 
táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(A B

1 A szerv neve A miniszter hatásköre)

3 Országos Meteorológiai Szolgálat irányítás

A Kormány 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő 
módosításáról

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés c), h), i) és n)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés c) és 
k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 8. és 11.  §-ában, valamint a  73.  § (1)  bekezdés r) és 
s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § 
(1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. és 9. alcím, valamint az  1.  melléklet tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLIV.  törvény 12.  § a) és f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/E.  § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 29. és 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 14. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 16. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában és 340/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 
35/B. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § (4)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím, valamint a  3-5.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a  45.  § (3)  bekezdés tekintetében a  védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016.  évi 
XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény 143.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26., a  33. és a  34. alcím, valamint a  6.  melléklet tekintetében a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény 10. § c)–d), f ) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 
140/E.  § (1)  bekezdésében, valamint a  haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (1)  bekezdés 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29., 30. és 31. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 32. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 15. § 
(2) bekezdés a)–d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 38. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.  6.) 
Korm.  rendelet 65/D.  § (1)  bekezdésében, 72/B.  § (1a)  bekezdésében, 75/D.  § (2)  bekezdésében és 83.  § 
(1)  bekezdésében az  „a közigazgatás-fejlesztésért” szövegrész helyébe az  „az e-közigazgatási és informatikai 
fejlesztések egységesítéséért” szöveg lép.
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2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 38/B.  § (2a)  bekezdésében az „a közigazgatás-fejlesztésért” szövegrész helyébe az „a közigazgatás-
fejlesztésért felelős miniszterrel és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért” szöveg lép.

3. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 4/1998. (I. 16.) 
Korm. rendelet] 4/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott védett létesítmények és a kiemelt nemzeti 
emlékhely 200 méteres körzete feletti légtérben a 25 kg maximális felszálló tömeget meg nem haladó
a) pilóta nélküli állami légijármű, valamint
b) a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 136.  §-a szerinti jogi 
személy közszolgálati médiaszolgáltatási feladatai ellátása érdekében működtetett pilóta nélküli légijármű
– a  (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltak megtartásán túl – az  Országgyűlési Őrség biztonsági szempontok 
mérlegelése alapján megadott előzetes hozzájárulása esetén működtethető.”

 (2) A 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 4/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdésben foglalt előzetes hozzájárulás eljárási szabályait a 25 kg maximális felszálló tömeget meg nem 
haladó
a) pilóta nélküli állami légijárművet működtető szervezet a (4) bekezdés a) pontja szerinti működtetés esetén,
b) pilóta nélküli légjármű vonatkozásában a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi 
CLXXXV. törvény 136. §-a szerinti jogi személy a (4) bekezdés b) pontja szerinti működtetés esetén és
a védett létesítmény zavartalan és biztonságos működésének biztosításáért felelős szervezet közötti 
együttműködési megállapodás részletezheti.”

 (3) A 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 5/B. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:)
„f ) a 4/B. § (4) bekezdésében meghatározott hozzájárulást.”

 (4) A 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 8/C. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felületre történő adatfeltöltéshez a HungaroControl Zrt. kétoldalú együttműködési megállapodás útján jogosultságot 
biztosít a következő szervezeteknek:)
„d) Nemzeti Információs Központ,”

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
1.  § (1)  bekezdésében az „a közigazgatás-fejlesztésért” szövegrész helyébe az „a közigazgatás-fejlesztésért felelős 
miniszterrel és az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért” szöveg lép.

5. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  fogyatékossági támogatás folyósításának 
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdésében az  „a közigazgatás-fejlesztésért” 
szövegrész helyébe az „az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért” szöveg lép.

6. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló  
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1.  melléklet 21.  pontjában, valamint 3.  melléklet 19.  pontjában a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Információs” szöveg lép.
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7. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
6.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Információs” szöveg lép.

8. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

8. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  Hatályát veszti a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (11) bekezdése.

9. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A  jegyző a 13. §-ban meghatározott adatváltozásról, valamint a szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való 
törléséről haladéktalanul értesíti a 11. § szerinti hatóságokat, valamint a szálláshely-minősítő szervezetet.”

11. §  A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § E rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az első, a szálláshely-minősítő szervezet 
általi szálláshely-minősítés megtörténtéig a  2021. december 31-én már nyilvántartásba vett azon szálláshelyek 
esetén, amelyek a 21/A. § szerinti kötelezettségüket már teljesítették, de a szálláshely-minősítésre még nem került 
sor, vagy amelyek vonatkozásában a 21/A. § szerinti kötelezettség teljesítésének határideje még nem telt el.”

12. §  Hatályát veszti a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (5) bekezdése.

10. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.  mellékletében foglalt I. Központi 
finanszírozásúak táblázatban a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ /TIBEK” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Információs Központ /NIK” szöveg, valamint a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Információs” szöveg lép.

11. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló  
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) 
Korm. rendelet
a) 11. § (3) bekezdésében az „a rendészetért felelős miniszterrel,” szövegrész helyébe az „a rendészetért felelős 

miniszterrel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel,” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, valamint 25. § (2) bekezdésében az „a rendészetért felelős 

miniszter,” szövegrész helyébe az „a rendészetért felelős miniszter, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért felelős miniszter,” szöveg

lép.
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12. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális 
szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 
130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya)
„d) a Nemzeti Információs Központra”
([a továbbiakban a)–d) pont együtt: Szolgálatok] terjed ki.)

13. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az atomenergia alkalmazása körében a  fizikai védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az OAH az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kérdésekben a következő szervekkel történő egyeztetés alapján, 
a kötelezett intézkedését megalapozó határozatot hoz:]
„f ) Nemzeti Információs Központ.”

14. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdésében az  „a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe 
az „az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszterrel” szöveg lép.

15. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló  
373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5.  § a)  pontjában a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szövegrész helyébe a „Nemzeti Információs” 
szöveg lép.

16. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, 
valamint a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012.  (IX.  28.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet] 2.  melléklete a  2.  melléklet 
szerint módosul.

20. §  A 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Információs” szöveg lép.

17. A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító 
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek 
kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A bizottságnak két tagja van.
(2) A bizottság vezetőjét a kijelölő kéri fel. A bizottság további egy tagját az e-közigazgatásért felelős miniszter és 
az informatikáért felelős miniszter együttesen delegálja.
(3) A bizottság tagjának csak közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szabályait és gyakorlatát ismerő közszolgálati 
tisztviselő delegálható.
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(4) A bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.
(5) A kijelölési eljárásban nem vehet részt olyan személy, aki a kérelmezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve aki vagy akinek a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli 
hozzátartozója a kérelmező tulajdonosa, a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel, vagy a kérelmezőnél 
vezető beosztást tölt be. A bizottság vezetőjének és tagjainak kijelölési eljárásonként nyilatkozniuk kell, hogy velük 
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
(6) A bizottság akkor határozatképes, ha az elnök és a másik tag jelen van. A bizottság döntéseit egyhangúlag hozza.
(7) A  bizottság működési rendjét ügyrendjében határozza meg. A  bizottság a  tényállás tisztázása érdekében, 
javaslata kialakításához adatokat kérhet be a kérelmezőtől.”

18. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szövegrész helyébe a „Nemzeti Információs” szöveg lép.

19. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és 
a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, 
feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tanács tagjai:
a) a belügyminiszter által delegált 1 fő,
b) az építési és beruházási miniszter által delegált 1 fő,
c) a honvédelmi miniszter által delegált 1 fő,
d) az igazságügyi miniszter által delegált 1 fő,
e) a külgazdasági és külügyminiszter által delegált 1 fő,
f ) a kultúráért és innovációért felelős miniszter által delegált 1 fő,
g) a pénzügyminiszter által delegált 1 fő,
h) az agrárminiszter által delegált 1 fő,
i) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált 1 fő,
j) a technológiai és ipari miniszter által delegált 1 fő,
k) a gazdaságfejlesztési miniszter által delegált 1 fő,
l) a területfejlesztési miniszter által delegált 1 fő,
m) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által delegált 2 fő.”

 (2) A 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „az e-közigazgatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „Miniszterelnöki 

Kabinetirodát vezető miniszter” szöveg,
b) 1. § (6) bekezdésében az „az e-közigazgatásért felelős miniszternek.” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki 

Kabinetirodát vezető miniszternek.” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 

miniszter” szöveg,
d) 4.  §-ában az „az e-közigazgatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát 

vezető miniszter” szöveg
lép.
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20. Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek  
feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. §  Az egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, 
valamint a  Rendőrség szerveiről és a  Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint 
1.  § (4) és (5)  bekezdésében a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 
Információs” szöveg lép.

21. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt 
álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről 
szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A rendvédelmi szervek, a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országgyűlési 
Őrség, valamint a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 
közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 6.  § 
(2)  bekezdésében a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző” szövegrész helyébe a „Nemzeti Információs” 
szöveg lép.

22. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet [továbbiakban: 154/2015. (VI. 19.) 
Korm. rendelet]
a) 1. melléklete a 3. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 4. melléklet szerint,
c) 3. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.

23. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 
eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 
szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében az „a 2. § (3) bekezdése szerinti szervezet” szövegrész 
helyébe a „nemzetbiztonsági szolgálat” szöveg lép.

24. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések 
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló  
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Hatályát veszti az  alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének 
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor 
az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében 
az „– ide nem értve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot –” szövegrész.
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25. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(7) 2019. június 1-jét követően az  interfésszel csatlakozott helyi önkormányzat az  e-közigazgatásért felelős 
miniszternél kezdeményezheti a  rendszercsatlakozásra történő csatlakozást. A  rendszercsatlakozás időpontját 
az  e-közigazgatásért felelős miniszter – a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének beszerzését 
követően – a Kincstárral együtt állapítja meg.”

26. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló  
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 61/2017. (III. 20.) 
Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)
„a) a  turizmust, különösen a  turisztikai marketingtevékenységet, a  turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint 
annak külföldi és hazai kommunikációját, az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az  utazási és utazást 
közvetítői szerződést, az  egészségturizmust, a  szálláshely-szolgáltatást, a  lovas turisztikai szolgáltatást, 
az  idegenvezetést, a  konferenciaturizmust, a  nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az  ott folyó munka szakmai 
irányítását, valamint a vendéglátást és a turisztikai attrakciókat érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait 
érintő előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a  turizmussal, 
a  turisztikai felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint a  turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari 
szakképzéssel és a vendéglátással kapcsolatos kérdésekben,”

 (2) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)
„g) a  turizmust és a  vendéglátást érintő stratégiai dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési 
programokra), különös tekintettel a  Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálataként elkészült 
Turizmus 2.0 dokumentumra,”

31. § (1) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„4. működteti a  turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyek 
rendszerét, valamint a turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszeren alapuló védjegyrendszereit,”

 (2) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„17. együttműködik a  turisztikai tematikához kapcsolódó beruházások esetén az  illetékes minisztériumokkal, 
kormányzati szervekkel, és szakmai javaslatokat fogalmaz meg a  kiemelt, turisztikai hatással bíró fejlesztéseket 
illetően,”

 (3) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„18. a  Kormány által vagy saját hatáskörben meghozott támogatói döntés alapján – az  egyes Kárpát-medencei 
gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok figyelembevételével – támogatja a  határon túli 
egyes turisztikai fejlesztéseket,”

 (4) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„33. a  8., 21., 24., 43. és 46.  pontban meghatározott, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs 
tevékenységéhez és az  egyes nemzeti rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó feladatait elsősorban egy, 
a  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el, érvényt szerezve a  turisztikai ügynökség 
éves üzleti tervében megfogalmazott turizmusszakmai és marketingstratégiai céljainak, biztosítva a Turizmus 2.0 
célrendszerének megvalósulását,”
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 (5) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„45. speciális turisztikai informatikai szoftver útján ellátja a hazai turisztikai vonzerők feltérképezésével és hálózatba 
szervezésével kapcsolatos feladatokat.”

 (6) A 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 46–48. ponttal egészül ki:
(A turisztikai ügynökség)
„46. a  turisztikai jellegű szolgáltatási tevékenységek fejlesztése és az  adatvezérelt ágazatirányítás igényeinek 
kiszolgálása érdekében az  ágazat szolgáltatásait igénybe vevők fogyasztási szokásaira vonatkozó forgalmi adatok 
gyűjtésére és az ágazati szereplők tevékenységét elősegítő információtechnológiai platformokat működtet,
47. együttműködik a  hazai kommunikációért és az  országmárka kialakításáért felelős kormánybiztossal 
és a  turizmusért felelős miniszterrel a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti feladatok ellátásával összefüggésben,
48. a  4.  pontban foglalt feladatát a  Kormány rendeletében szálláshely-minősítési tevékenység ellátására kijelölt 
gazdasági társaság útján látja el.”

32. §  Hatályát veszti a 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 15. pontja.

27. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes 
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 8.  § (2)  bekezdésében az „a rendészetért felelős miniszter,” szövegrész helyébe 
az  „a  rendészetért felelős miniszter, a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter,” 
szöveg lép.

28. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

34. §  A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
az  „a  közigazgatás-fejlesztésért” szövegrész helyébe az  „az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért” szöveg lép.

29. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához 
nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. §  Az első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 
támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az  „a közigazgatás-fejlesztésért” 
szövegrész helyébe az „az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért” szöveg lép.

30. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló  
55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) 
Korm.  rendelet 4.  § (4)  bekezdésében a „közigazgatás-fejlesztésért” szövegrész helyébe az „az e-közigazgatási és 
informatikai fejlesztések egységesítéséért” szöveg lép.
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31. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: DKÜ rendelet) 1.  § (3)  bekezdése a  következő h)  ponttal 
egészül ki:
(E rendelet meghatározza)
„h) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszternek a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 18. § g) pontja szerinti 
feladatai végrehajtásának szabályait,”

 (2) A DKÜ rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter az  e  rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül ellenőrzi és hagyja jóvá az  e-közigazgatással, 
az  informatikával, valamint az  infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseket és beszerzéseket, 
a Statútum rendelet 18. § g) pontja alapján.”

 (3) A DKÜ rendelet 3. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  miniszter az  e  rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül gondoskodik a  Statútum rendelet 18.  § 
i) pontja szerinti feladatai ellátásáról és a Statútum rendelet 18. § k) pontjának megfelelően felügyeli a kormányzati 
központosított szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását.”

38. §  Hatályát veszti a DKÜ rendelet
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Miniszterelnöki Kormányiroda,” szövegrész,
b) 1. § (2d) bekezdése,
c) 3. § (2) bekezdésében a „miniszterelnök és a” szövegrész,
d) 24. § (3) bekezdés c) és d) pontja.

32. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban 
betölthető munkakörök egyes szabályairól szóló 10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban betölthető munkakörök 
egyes szabályairól szóló 10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „A Terrorelhárítási Információs és 
Bűnügyi Elemző” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Információs” szöveg lép.

33. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) 
Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet] 8/A.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a vendéglátó szoftver automatikusan küldi
a) a tárgynapot követő 24 órán belül a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes 
adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;
b) a  vendéglátó szoftverben valamennyi fogyasztás és megrendelés teljesítésének lezárását követően, a  Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel a  fogyasztásra és 
megrendelésre vonatkozó, az  eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó forgalmi adatokat, ideértve a  nem 
helyben fogyasztott megrendelések adatait is.”

41. §  A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 8/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a jegykezelő szoftver automatikusan küldi
a) a  jegykezelő szoftverben minden jegyértékesítés lezárását követően, a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ elektronikus felületén közzétett rendszerességgel, a  jegyértékesítésre vonatkozó, az  eseményvezérelt 
adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;



4132 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 

b) a  jegykezelő szoftverben a  jegy felhasználására vonatkozó, a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 
elektronikus felületén közzétett rendszerességgel, az  eseményvezérelt adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat, 
amennyiben a jegy felhasználására vonatkozó információk elektronikusan kerülnek rögzítésre.”

42. §  A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a következő 8/E. alcímmel egészül ki:
„8/E. Turisztikailag kiemelt jelentőségű település
14/E. § (1) A Kormány a turisztikailag kiemelt jelentőségű települések listáját a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) A  turisztikailag kiemelt jelentőségű település ezen minőségének igazolásához jogosult a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított tájékoztató tábla elhelyezésére oly módon, 
hogy a  tájékoztató tábla a  település közigazgatási határát jelző, a  település nevét tartalmazó tábla alatt kerüljön 
elhelyezésre, a település fő forgalmi útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon.
(3) A  tájékoztató tábla kihelyezéséhez kapcsolódó engedélyeket a  turisztikailag kiemelt jelentőségű település 
köteles beszerezni.”

43. §  A 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a 6. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

44. §  Hatályát veszti a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti táblázat 2. sora.

34. A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A turisztikai térségek meghatározásáról 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 429/2020. (IX. 14.) 
Korm. rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Kormány a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sorában megjelölt ingatlan esetében a Turizmus tv. 
4.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti beruházó és fenntartó vagyonkezelőként a  Turisztikai Vagyonkezelő és 
Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot határozza meg.”

46. §  Hatályát veszti a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

35. Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos 
fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati 
Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

47. § (1) Az  e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési 
programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a  Digitális Kormányzati Fejlesztés és 
Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKF rendelet) 2. § 
c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum) 13.  § f )  pontjának 
megfelelően felügyeli az  e-közigazgatási, az  informatikai, valamint a  közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra 
fejlesztéseket érintő magas szintű politikai döntések végrehajtását, amelynek részeként
az a) és b)  pont szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásának összehangolása, 
egységes magas színvonalon, valamint határidőre történő megvalósítása érdekében:]
„cb) a  Statútum 18.  § e)  pontjának megfelelően egyetértési jogot gyakorol az  egyes projektekkel kapcsolatos 
kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, illetve szükség esetén intézkedési 
javaslatot tesz.”

 (2) A  DKF rendelet 2.  §-ában a  „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Statútum) 13.  § f )  pontjának” szövegrész helyébe a „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 18. § f ) pontjának” szöveg lép.
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36. A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló  
607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet] 2.  §-ában a „Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § h) és k) pontjából” szövegrész helyébe a „Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum) 18.  § h) és 
k) pontjából” szöveg lép.

49. §  A 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 25. § (1) bekezdésében a „Statútum 13. § h) és k) pontja” szövegrész helyébe a „Statútum 18. § h) és k) pontja” 

szöveg,
b) 33. § (6) és (7) bekezdésében a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrészek helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg
lép.

37. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti 
koordinációs központ feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ 
feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában az „a belügyminisztert” szövegrész helyébe 
az „az e-közigazgatásért felelős minisztert” szöveg lép.

38. Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó 
feladatok részletes szabályairól szóló 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő 
hatálybalépése

51. §  Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) alkalmazásához kapcsolódó feladatok részletes 
szabályairól szóló 19/2022. (I. 24.) Korm. rendelet
a) 1.  § 4.  pontja a  „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyett a  „Nemzeti 

Információs Központ” szöveggel,
b) 1.  § 6.  pontja a  „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ” szövegrész helyett a  „Nemzeti 

Információs Központ” szöveggel
lép hatályba.

39. Záró rendelkezések

52. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 38. alcím az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU 

rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 
rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk 
(1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

 (3) A  38. alcím hatálybalépésének naptári napját az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

53. §  A 38. alcím az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU 
rendelet, az  515/2014/EU rendelet, az  (EU) 2016/399 rendelet, az  (EU) 2016/1624 rendelet és az  (EU) 2017/2226 
rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló 
bejelentés adattartalma” alcím 6. pont 6.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)
„6.7. – vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése, 
valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására – nyilatkozata arról, 
hogy rendelkezik, vagy az  adatszolgáltatási kötelezettsége kezdő időpontjában rendelkezni fog a  28.  § g)  pontja 
szerinti vendéglátó szoftverrel,”

2. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet. 2. melléklet II.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„II.3. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS
A vizsgatárggyal szembeni követelmény:
A vizsgatárgy rendeltetése az, hogy általános ismeretet nyújtson a  nemzetbiztonsági rendszerrel összefüggő 
kérdésekről. A  vizsgázó ismerje a  titkosszolgálati fogalmakat, képes legyen elhatárolni a  különböző, kizárólag 
a  metodikájában hasonló tevékenységi köröket. A  vizsgázó ismerje a  vonatkozó jogi normákat. A  vizsgázó képes 
legyen egyértelműen megfogalmazni a  szervezetek rendszerszintű elhelyezését, továbbá mind az  öt szervezet 
vonatkozásában ismerje a rendőrhatósággal történő együttműködési felületeket.
A tantárgy elemei:
I. Terrorelhárítási Központ
II. Alkotmányvédelmi Hivatal
III. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
IV. Nemzeti Védelmi Szolgálat
V. Nemzeti Információs Központ
VI. Információs Hivatal”

3. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet. 1. melléklet X. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„X. Nemzeti Információs Központ

 A  B  C

1.  Központi szerv  Területi szerv  Helyi szerv

2.  Nemzeti Információs Központ – –
”

4. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. melléklet X. pontja helyébe a következő pont lép:

„X. Nemzeti Információs Központ

 A  B

1. Önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység  Állományilletékes parancsnok

2.  Nemzeti Információs Központ főigazgató
”
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5. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat A:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)

(11.) Nemzeti Információs Központ

6. melléklet a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Turisztikailag kiemelt jelentőségű település

Aggtelek
Dég
Hajós
Hollókő
Kalocsa
Kaposvár
Kecskemét
Kiskőrös
Lakitelek
Nádasdladány
Orosháza
Őriszentpéter
Pápa
Szarvas
Szekszárd
Szentgotthárd
Szolnok
Tata
Tiszakécske
Zalaegerszeg”

A Kormány 240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról

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

1. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett  
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet] 24. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján)
„g) a 41/D., a 48/A. és az 51–69. alcím szerinti támogatás esetén 2022. december 31-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)
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2. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 41/D. alcímmel egészül ki:
„41/D. Válságtámogatás
85/S.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: közlemény) 
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozni köteles.
(2) A  támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke 
formájában nyújtott támogatás esetén a  hitel teljes névértéke vagy a  tőke teljes összege veendő figyelembe 
a 85/U. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.
(3) A támogatás 2022. december 31-ig ítélhető oda.
(4) A  hitel formájában nyújtott támogatás más, a  (2)  bekezdésben meghatározott támogatási formává alakítható 
2023. június 30-ig úgy, hogy az  átalakított támogatás összegét az  átalakításkor nem kell újból figyelembe venni 
a  85/U.  § (1)–(2)  bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de a  kedvezményezettnek ezen alcím egyéb 
feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.
85/T.  § (1) Nem részesülhet támogatásban a  közlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(3) A  támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze  
az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
85/U.  § (1) A  támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások és a  halászati és akvakultúra-
ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma 
a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt 
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 35 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Ha egy vállalkozás a  (2)  bekezdésben meghatározott tevékenysége mellett más tevékenységet is folytat, 
a vállalkozás a támogatásokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely lehetővé teszi az érintett tevékenységekre 
vonatkozó, (1) és (2) bekezdés szerinti felső határoknak való megfelelés ellenőrzését.
85/V.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  85/U.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
85/W. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy  
összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 85/U. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
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a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 85/U.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
85/X.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.
(5) A támogatás a 4. §, 6. §, 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § és 17/B. § szerinti célokra nyújtható.”

3. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„h) 41/A–41/C. alcíme az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi 
COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény,
i) 41/D. alcíme az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

4. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 67/B.  § nyitó szövegrészében a  „nyújtható” szövegrész helyébe a  „nyújtható kölcsön vagy kezesség 

formájában” szöveg,
b) 85/F. § (1) bekezdésében a „d) pontja” szövegrész helyébe az „e) pontja” szöveg
lép.

2. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet] a következő 3/B. alcímmel egészül ki:
„3/B. Válságtámogatás
8/E.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: közlemény)  
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a  jelen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozni köteles.
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(3) A támogatás 2022. december 31-ig ítélhető oda.
8/F.  § (1) Nem részesülhet támogatásban a  közlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt levő vállalkozás.
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(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyezteti a szankciók célkitűzéseit.
(3) A  támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.
8/G. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások és a  halászati és akvakultúra-
ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma 
a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt 
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 35 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Ha egy vállalkozás a  (2)  bekezdésben meghatározott tevékenysége mellett más tevékenységet is folytat, 
a vállalkozás a támogatásokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely lehetővé teszi az érintett tevékenységekre 
vonatkozó, (1) és (2) bekezdés szerinti felső határoknak való megfelelés ellenőrzését.
8/H.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
az  8/G.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
8/I.  § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás abban az  esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg 
túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 8/G. § (1) és (2) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 8/G.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
8/J.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak  
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.
(5) A támogatás az 50/A. § (2) bekezdése szerinti költségekhez nyújtható.”

6. §  A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 52. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„c) 3/A. alcíme az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi  
COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény,
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d) 3/B. alcíme az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

7. §  A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés 3. pontjában az „EUMSz” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(a továbbiakban: EUMSz)” szöveg,
b) 8/D. § (1) bekezdésében a „d) pontja” szövegrész helyébe az „e) pontja” szöveg
lép.

3. A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 258/2021. (V. 20.)  
Korm. rendelet] 3. §-a a következő 42. ponttal egészül ki:
[Ha a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás]
„42. válságtámogatásként”
[nyújtható.]

9. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:
[Ha a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„37. válságtámogatásként”
[nyújtható.]

10. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 5. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:
[Ha az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„19. válságtámogatásként”
[nyújtható.]

11. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 6. §-a a következő 25. ponttal egészül ki:
[Ha a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás]
„25. válságtámogatásként”
[nyújtható.]

12. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:
[Ha a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés 
finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„45. válságtámogatásként”
[nyújtható.]

13. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 8. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:
[Ha az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„10. válságtámogatásként”
[nyújtható.]
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14. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:
[Ha a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„6. válságtámogatásként”
[nyújtható.]

15. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Válságtámogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/D. alcíme szerint nyújtható.”

16. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 16. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„i) 3.  § 42.  pontja, 4.  § 37.  pontja, 5.  § 19.  pontja, 6.  § 25.  pontja, 7.  § 45.  pontja, 8.  § 10.  pontja, 9.  § 6.  pontja és 
10. § (5) bekezdése az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak 
Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i, 2022/C 131 I/01 számú 
európai bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

4. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 
felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet]  
84. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
[Ha a  „Felzárkózó települések” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]
„h) csekély összegű támogatásként,
i) válságtámogatásként”
[nyújtható.]

18. §  A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 85. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források 
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint)
„22. válságtámogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/D. alcíme”
(szerint nyújtható.)

19. § (1) A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 90. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„b) 84.  § (1)  bekezdés h)  pontja, (3)  bekezdés c)  pontja, (5)  bekezdés h)  pontja, valamint (6)  bekezdés b)  pontja 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).

 (2) A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 90. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„g) 84.  § (1)  bekezdés i)  pontja az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022. március 23-i,  
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz).
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5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 241/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete
a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló  
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  különleges gazdasági övezetről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020.  évi  
LIX.  törvény 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.)  
Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében a „Dunakeszi Város Önkormányzata, Fót Város Önkormányzata, Göd Város 
Önkormányzata és Sződ Község Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Dunakeszi Város Önkormányzata, Erdőkertes 
Község Önkormányzata, Fót Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata, Sződ Község Önkormányzata és 
Veresegyház Város Önkormányzata” szöveg lép.

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

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

Az agrárminiszter 17/2022. (VI. 30.) AM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes 
agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  állattartó: az  a  természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az  állat ellátásáért és felügyeletéért 

állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;
 2.  baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program 

keretében a baromfiállomány környezetéből való hatóság általi mintavétel;
 3.  KR dokumentum: a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással ügyfél által benyújtott 

vagy az  ügyfél elektronikus ügyintézésre szolgáló értesítési tárhelyére (a továbbiakban: értesítési tárhely) 
továbbított dokumentum tartalmát és az  elektronikus benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó 
elektronikus dokumentum, amelyet a  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az  ügyfél értesítési 
tárhelyére az elektronikus közszolgáltatások nyújtását és igénybevételét támogató központi informatikai és 
kommunikációs rendszeren keresztül küld meg;

 4.  számla: a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem alapjául szolgáló – a kérelmező nevére és címére kiállított – 
költségeket igazoló olyan bizonylat, amely a  Magyarország által 2021–2022-re vonatkozóan benyújtott 
programok jóváhagyásáról szóló, VP/2021-2022/HU/SI2.869691 számú európai bizottsági megállapodásban 
(a továbbiakban: Megállapodás) rögzített pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot megalapozó gazdasági 
esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) alátámasztja;

 5.  tárgyfélév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári féléve;
 6.  tárgyhónap: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári hónapja;
 7.  tárgyidőszak: az adott tárgyhónap, tárgynegyedév vagy tárgyfélév;
 8.  tárgynegyedév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári negyedéve;
 9.  végrehajtási időszak: a  2021. évre vonatkozóan 2021. január 1-je és 2021. december 31-e közötti időszak, 

a 2022. évre vonatkozóan 2022. január 1-je és 2022. december 31-e közötti időszak;
10.  vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a  patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való 

hajlamnak laboratóriumi körülmények között történő, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása és 
értékelése;

11.  zoonózis: állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai

2. §  E rendelet alapján – a  belső piacra, a  vállalkozások – köztük a  kis- és középvállalkozások – versenyképességére, 
a növények, állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program 
(Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU és a 652/2014/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben és a  Megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a  következő célterületeken vehető igénybe 
pénzügyi hozzájárulás:
a) a  Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a  pulykaállományokban (Meleagris 

gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),
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b) a klasszikus sertéspestis,
c) az afrikai sertéspestis,
d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,
e) a  fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE), a  szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma 

(a továbbiakban: BSE) és a súrlókór, valamint
f ) a veszettség
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló többéves nemzeti programok.

3. §  A pénzügyi hozzájárulás forrása a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Uniós programok kiegészítő 
támogatása alcím, valamint az  Európai Unió általános költségvetésének terhére a  Megállapodás alapján a  2.  § 
szerinti célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.

4. § (1) Kizárólag az  adott tárgyidőszakban vagy azt megelőzően – de a  végrehajtási időszak alatt – elvégzett feladat 
végrehajtásáról és az ahhoz kapcsolódó egyéb költségekről kiállított számlák vagy az e rendeletben meghatározott 
egyéb bizonylat vagy – a  10.  § (6)  bekezdésében meghatározott esetben – nyilatkozat alapján vehető igénybe 
pénzügyi hozzájárulás. A 12. §-ban meghatározott alcélterület tekintetében a 12. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi 
hozzájárulás pénzügyileg teljesített számla alapján folyósítható.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapja a számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót 
nem tartalmazó összege.

5. § (1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal), a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a  12.  § (2)  bekezdésében meghatározott alcélterület esetében 
a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSZ) elektronikus úton nyújtja be a Kincstárhoz, 
a Kincstár által erre a célra rendszeresített – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – űrlapkitöltő felületen 
(a  továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a  Kincstár honlapján közzétett közleményben 
foglaltaknak megfelelően.

 (2) A kérelem a következő adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító szám);
b) az  igényelt pénzügyi hozzájárulás forintösszegének a  NÉBIH honlapján közzétett nyomtatvány szerinti 

– cél- és alcélterületek szerinti bontásban történő – megjelölését;
c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ca) a kérelemben és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
cb) a költségek ténylegesen felmerültek és a Megállapodás rendelkezései alapján támogathatóak,
cc) a kérelemben igényelt egységnyi támogatás összege nem haladja meg a Megállapodásban az egyes 

vizsgálatokra, költségtípusokra meghatározott legmagasabb átalányösszegeket,
cd) a felmerült költségeket igazoló, pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak,
ce) a  kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket az  ügyfél 

megismerte, és azokat betartja;
d) a megyei kormányhivatal nyilatkozatát arról, hogy

da) a  „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése”, illetve 
a  „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületre benyújtott 
kérelem esetében a megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulást kizárólag olyan állattartónak 
történő kifizetésre tekintettel igényli, akire vagy amelyre vonatkozóan a  kárenyhítés, illetve 
a költségtérítés összegét megállapította,

db) a  „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterületre benyújtott 
kérelem esetében az  oltóanyagok beszerzési költsége állatonként legfeljebb három vakcina 
költségének megtérítésére vonatkozik,

dc) a  „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület 
esetében a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett 
tojások után igényelt összeg nem haladja meg az  állatnak a  levágás vagy leselejtezés időpontját 
közvetlenül megelőző piaci értékét, illetve a  tojásoknak az  ártalmatlanítás vagy a  nem keltetett 
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tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét, továbbá hogy az összegből 
levonásra került a levágott állatok, illetve a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértéke,

dd) a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterületre benyújtott kérelem 
esetében a mintavételt hatósági állatorvos végezte el,

de) az  „afrikai sertéspestis elleni védekezés – az  elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzése” 
alcélterület esetében a pénzügyi hozzájárulást igénybe vevőt az országos főállatorvosnak az afrikai 
sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére vonatkozó hatályos határozata alapján nem 
kötelezték határozattal aktív közreműködésre az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett 
keresésére;

e) a  NÉBIH nyilatkozatát arról, hogy a  „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” 
alcélterületre benyújtott kérelem esetében a  mintát az  arra jogosult állatorvos vette, aki a  NÉBIH részére 
számlát állított ki a mintavétel költségeiről;

f ) az  MJKSZ nyilatkozatát arról, hogy az  igénylő a  kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, 
végrehajtási vagy végelszámolási eljárás alatt;

g) a tárgyidőszak meghatározását (naptári év, tárgyfélév, tárgynegyedév, tárgyhónap megjelölése);
h) a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számla azonosító számát;
i) a  számla alapján elvégzett feladat végrehajtásának dátumát (a „szalmonellózis elleni védekezés – 

oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében az  elvégzett feladat végrehajtásának dátuma, 
az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás 
miatt keletkezett kár enyhítése” alcélterület esetében a  felszámolás, az  ártalmatlanítás vagy a  hőkezelés 
időpontja, a  „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel költségei” alcélterület esetében 
a mintavétel időpontja);

j) a  számla alapján igényelt támogatás összegét (a számlán vagy bizonylaton szereplő költségek általános 
forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó forintösszege);

k) a 13. § (3) bekezdés g) pontja szerinti alintézkedés esetében az elvégzett vizsgálatok darabszámát.
 (3) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez az elektronikus űrlapkitöltő felületen csatolni kell a 12. § (2) bekezdése 

szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a  támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a  pénzügyi teljesítést 
igazoló pénzügyi dokumentumok másolatát.

 (4) A  kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz és – a  bírósági felülvizsgálat és 
a  felügyeleti eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot (a továbbiakban együtt: 
beadvány) is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott 
beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

 (5) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel 
a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit elektronikus úton közli a  kérelmezővel vagy 
meghatalmazottjával.

 (6) A  beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az  ezeket tartalmazó KR dokumentumnak a  benyújtó 
kérelmező vagy meghatalmazottja értesítési tárhelyére történő feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját 
a KR dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.

 (7) A (6) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell
a) az ügyfél-azonosító adatokat,
b) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát,
c) a beadvány beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és
d) a beadvány érkeztetési számát.

 (8) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a  kérelmező 
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási 
szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. 
A  meghatalmazott útján történő eljárásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi 
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló tárgyévi 
rendelet meghatalmazásra – kivéve a kamarai meghatalmazást – vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

 (9) Az  egyes tárgyidőszakokra vonatkozó kérelem a  benyújtásra nyitva álló időszak utolsó napjáig az  elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az  utolsó kérelmet kell elbírálni. A  kérelem 
benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
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 (10) A  Kincstár a  kérelmeket azok beérkezési sorrendjében bírálja el. A  hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek 
esetén az  elbírálás sorrendjét a  maradéktalanul teljesített hiánypótlás Kincstárhoz történő beérkezése 
határozza meg.

 (11) Ha az adott célterületre az adott napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet, 
a  Kincstár arányos csökkentést végez. Ennek során a  Kincstár az  adott napon beérkezett összes jogos igény 
és a  felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a  folyósítható pénzügyi 
hozzájárulás összegét. Az  adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket 
a Kincstár visszautasítja.

 (12) A  Kincstár minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium) és a  NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a  megyei 
kormányhivatalokat a  megelőző hónapban megállapított pénzügyi hozzájárulás összegéről és a  keret 
kihasználtságáról. A Kincstár haladéktalanul tájékoztatja a minisztériumot a támogatási keret kimerüléséről.

 (13) Az  adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a  korábban a  keret kimerülése miatt meghozott, 
elutasítást vagy arányos csökkentést tartalmazó döntéseket a  keretösszeget módosító miniszteri rendelet 
hatálybalépését követő tizenöt napon belül a Kincstár hivatalból felülvizsgálja.

6. § (1) A kérelmet a megyei kormányhivatal, a NÉBIH és az MJKSZ a 2021. évi végrehajtási időszak egészére vonatkozóan 
egy kérelemben, 2022. augusztus 1. napjától kezdődően, legkésőbb 2022. augusztus 31-ig nyújthatja be valamennyi 
alcélterület tekintetében, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

 (2) A  2022-es végrehajtási időszakban a  kérelmet – a  (3)–(6)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  NÉBIH és 
az  MJKSZ tárgynegyedévente egy alkalommal, 2022. augusztus 1. napjától kezdődően, a  tárgynegyedévet 
követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal, az  első és második tárgynegyedévre vonatkozóan együttesen 
2022. augusztus 31-ig nyújthatja be, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

 (3) A 8. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal 
2022. augusztus 1. napjától kezdődően havonta egy alkalommal, az  egyes tárgyhónapokat követő hónap utolsó 
napjáig – 2022. január–július hónapokra vonatkozóan együttesen 2022. augusztus 31-ig – nyújthatja be, az  5.  § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint.

 (4) A  8.  § (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározott alcélterület esetében a  kérelmet a  megyei kormányhivatal 
és a  NÉBIH 2022. augusztus 1. napjától kezdődően két alkalommal, 2022 első tárgyfélévére vonatkozóan 
2022.  augusztus 31-ig, 2022 második tárgyfélévére vonatkozóan 2023. január 31-ig nyújthatja be, az  5.  § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint.

 (5) A 10. § (4) bekezdésében és a 11. § (4) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei 
kormányhivatal 2022. augusztus 1. napjától kezdődően két alkalommal, 2022 első tárgyfélévére vonatkozóan 
2022.  augusztus 31-ig, 2022 második tárgyfélévére vonatkozóan 2023. január 31-ig nyújthatja be, az  5.  § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint.

 (6) A  13.  § (3)  bekezdés f )  pontja szerinti orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése alcélterület esetében 
a  kérelmet a  NÉBIH 2022 harmadik tárgynegyedévére vonatkozóan 2022. november 15-ig nyújthatja be, az  5.  § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint.

7. § (1) A  Kincstár a  pénzügyi hozzájárulást a  megállapításától számított harminc napon belül átutalja a  kérelmezőnek 
a  Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési 
számlájára. Ha a  forrás nem áll rendelkezésre, a  határidő azon a  napon kezdődik, amikor a  forrás a  Kincstárnál 
rendelkezésre áll.

 (2) Az  euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást a  Kincstár forintban fizeti ki. Az  euró-forint átváltás az  Európai 
Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai

8. § (1) A  szalmonellózis tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  Megállapodás II.  mellékletében elfogadott nemzeti 
program szerinti baromfiállományokból történő hatósági mintavétel költségeire, az  ennek keretében elvégzett 
bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló hatásra irányuló vizsgálatok költségeire, a szerotipizálás költségeire, 
a  felszámolásra került állatok és tojások értékéért az  állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az  oltóanyagok 
beszerzésére, valamint a  fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok 
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költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  2021-es végrehajtási időszakra összesen 3 865 254,00 eurónak, 
a 2022-es végrehajtási időszakra összesen 3 897 222,00 eurónak megfelelő forintösszeg.

 (2) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  NÉBIH jogosult a  2021-es végrehajtási időszakra 88 416,70 eurónak, 
a 2022-es végrehajtási időszakra 88 512,70 eurónak megfelelő forint keretösszegig
a) a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok,
b) a hatósági és vállalkozói mintavétel keretében végzett szerotipizálások,
c) a  hatósági mintavétel keretében a  fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai 

vizsgálatok, valamint
d) a  szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben 

antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok
költségei tekintetében.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 20,16 eurónak,
b) szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 47,01 eurónak,
c) fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 40,44 eurónak,
d) a  szalmonellafertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben 

antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 20,23 eurónak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
a) a  megyei kormányhivatal jogosult az  állattartónak a  megyei kormányhivatal által, a  fertőzött tojó- 

vagy tenyészállomány felszámolása érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, 
tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára 
enyhítéséhez,

b) a  megyei kormányhivatal jogosult az  állattartónak a  tenyész- és tojóállományokban történő, a  hatóság 
által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési 
költségeinek állatonként maximálisan három vakcina költségének megtérítéséhez,

c) a  megyei kormányhivatal és a  NÉBIH jogosult a  baromfiállományból való hatósági mintavételhez összesen 
együttesen a  2021-es végrehajtási időszakra 3 776 837,30 eurónak, a  2022-es végrehajtási időszakra 
3 808 709,30 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

 (5) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt 
átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon állattartó fizetési számlájára történő továbbításáról, aki 
vagy amely a  (6)  bekezdés szerinti adattartalmú – a  NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon benyújtandó  – 
kérelmet az  adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, 
2022.  január–július hónapokra vonatkozóan – együttesen – 2022. augusztus 15-ig benyújtotta a telephelye szerint 
illetékes megyei kormányhivatalhoz, és
a) eleget tett

aa) a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,

ab) a  szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt 
kötelezettségeinek,

ac) valamennyi állategészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségének;

b) a kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy természetes személy 

esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
bb) nem terheli adók módjára behajtandó köztartozás vagy lejárt esedékességű adótartozás – kivéve, 

ha az  adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, valamint nem 
terheli a NÉBIH laboratóriumaival és jogelődjeivel szemben a számla fizetési határidejének lejártától 
számított 30 napnál régebbi tartozás,

bc) nincs az általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó köztartozása, és nincs az adóhatóság 
által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29.  § (1)  bekezdés 
9–21. pontjában meghatározott megkeresésen alapuló pénztartozása;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 106. szám 4147

c) az  a) és b)  pontban meghatározott feltételeknek való megfelelésről a  kérelem benyújtásával egyidejűleg 
nyilatkozik;

d) a  (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott alcélterület esetében nyilatkozik arról, hogy a  beszerzett 
oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint 
használja fel; és

e) csatolja az  adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a  tárgyhónapot követő hónap 15.  napjáig 
–  2022. január–július hónapokra vonatkozóan együttesen 2022. augusztus 15-ig – az  oltóanyag 
beszerzésének költségeit igazoló számláknak a  számlák kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolati 
példányát és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati példányát.

 (6) A költségtérítés iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező azonosító adatai (név, ügyfél-azonosító szám),
b) az állatállomány adatai [tenyészetkód, faj megjelölése (házityúk vagy pulyka), hasznosítási irány megjelölése 

(tenyész-, tojóállomány), immunizálás esetén a  felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, 
gyártási száma), az  állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén a  levágatott vagy leölt 
egyedszám, a megsemmisített vagy hőkezelt tojások száma, a  levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy 
a  leölést végző adatai, a  tojások ártalmatlanítását végző üzem adatai, a megsemmisítést, felszámolást vagy 
az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő határozat száma],

c) nyilatkozat az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról.
 (7) A költségtérítés iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a) a  vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az  állomány felszámolása vagy 
elkülönített vágása esetén arról, hogy a szalmonellózissal fertőzött állományból hány darab állatot és mikor 
vágtak le (Baromfi Információs Rendszer szállítólevél kódja),

b) a  tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása arról, 
hogy a szalmonellózissal fertőzött állományból hány darab tojást ártalmatlanítottak vagy hőkezeltek.

 (8) Az  állattartónak a  levágott vagy leselejtezett állatok után járó összeg nem haladhatja meg az  állatnak a  levágás 
vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci értékét. Az  összegből le kell vonni a  levágott állatok 
maradványértékét. Az állattartónak az ártalmatlanított vagy hőkezelt tojások után járó összeg nem haladhatja meg 
a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül megelőző piaci 
értékét. Az összegből le kell vonni a hőkezelt, nem keltetett tojások maradványértékét.

 (9) A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást olyan állattartónak történő 
kifizetésre tekintettel igényelheti, akire vagy amelyre vonatkozóan az (5) és (8) bekezdés alapján a kárenyhítés vagy 
a költségtérítés összegét a (11) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.

 (10) A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
a) a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,
b) a NÉBIH jogosult, ha a mintát az arra jogosult állatorvos veszi, aki a NÉBIH részére számlát állít ki a mintavétel 

költségéről.
 (11) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan 

nem haladhatja meg
a) felszámolt Gallus gallus tenyészállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8,00 eurónak,
b) felszámolt Gallus gallus tojóállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 3,50 eurónak,
c) felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként 

a 24,00 eurónak,
d) Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre 

keltető tojásonként a 0,40 eurónak,
e) Gallus gallus étkezési tojásainak ártalmatlanításáért nyújtott kárenyhítésre étkezési tojásonként 

a 0,08 eurónak,
f ) Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott 

kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,80 eurónak,
g) oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,09 eurónak,
h) baromfiállományokból való mintavételre állományonként és mintavételenként a 7,81 eurónak
megfelelő forintösszeget.

 (12) E § alkalmazásában az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma
a) a (11) bekezdés a)–f ) pontja tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja,
b) a (11) bekezdés g) pontja tekintetében az oltóanyag felhasználásának időpontja,
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c) a (11) bekezdés h) pontja tekintetében a mintavétel időpontja.
 (13) Ha a  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során 

az állattartónál a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás kifizetését követően megállapítja, 
hogy az  állattartó a  feltételeket nem teljesítette, akkor az  állattartó részére a  végrehajtási időszakban az  adott 
célterületre vonatkozóan kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

 (14) Ha az  e  rendelet alapján történt kifizetések ellenőrzése során az  ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy 
az állattartó nem az (5) bekezdés e) pontjának megfelelően küldte meg a jogosultságot igazoló dokumentumokat 
a  megyei kormányhivatalnak, az  állattartót kötelezi a  jogosulatlanul igénybe vett összeg megyei kormányhivatal 
részére történő visszatérítésére, a megyei kormányhivatal ezt követően haladéktalanul intézkedik az összeg Kincstár 
részére történő visszautalásáról.

9. § (1) A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti 
program szerinti, a vaddisznók virológiai és szerológiai és a házisertések megerősített passzív surveillance program 
keretében végzett virológiai vizsgálatának költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  2021-es végrehajtási 
időszakra 44 737,79 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra összesen 45 034,85 eurónak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 

nem haladhatja meg
a) ELISA tesztenként a 3,84 eurónak,
b) PCR tesztenként a 11,94 eurónak
megfelelő forintösszeget.

10. § (1) Az  afrikai sertéspestis tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti 
program szerinti, az  elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésére, a  vaddisznók virológiai és szerológiai 
vizsgálatainak költségeire, a  házi sertések virológiai vizsgálatainak költségeire, fertőtlenítőszerek vásárlására, 
továbbá a  betegségről szóló tájékoztató anyagok elkészítésének költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg 
a  2021-es végrehajtási időszakra összesen 852 077,25 eurónak, a  2022-es végrehajtási időszakra összesen 
852 077,25 eurónak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult
a) a 2021-es végrehajtási időszakra 565 077,25 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 565 077,25 eurónak 

megfelelő forint keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok költségei,
b) a  2021-es végrehajtási időszakra 25 000,00 eurónak, a  2022-es végrehajtási időszakra 25 000,00 eurónak 

megfelelő forint keretösszegig fertőtlenítőszerek vásárlása és
c) a 2021-es végrehajtási időszakra 200 000,00 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 200 000,00 eurónak 

megfelelő forint keretösszegig a betegségről szóló figyelemfelhívó kampány költségei
tekintetében.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) PCR tesztenként a 14,89 eurónak,
b) ELISA vizsgálat esetén vizsgálatonként a 4,03 eurónak
megfelelő forintösszeget.

 (4) Az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a 2021-es 
végrehajtási időszakra 62 000,00 eurónak, a  2022-es végrehajtási időszakra 62 000,00 eurónak megfelelő forint 
keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult, az (5)–(7) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően.

 (5) Az elhullott vaddisznót – a megyei kormányhivatal által megadott módon – írásban bejelentő vadászatra jogosult 
vagy az  elhullott vaddisznó fellelési helyéről tudomással bíró természetes személy 10,00 eurónak megfelelő 
forintösszegre jogosult elhullott egyedenként, ha a  bejelentés alapján a  mintavétellel megbízott személy 
a  vaddisznóhullát megtalálta. Ha ugyanazt az  elhullott vaddisznót többen is bejelentik, akkor az  a  bejelentő 
jogosult a 10,00 eurónak megfelelő forintösszegre, akinek bejelentése korábban érkezett. A pénzügyi hozzájárulást 
nem veheti igénybe az, akit az országos főállatorvosnak az afrikai sertéspestis megelőzésére és korai felismerésére 
vonatkozó hatályos határozata alapján az adott területen az elhullott vaddisznók szervezett keresésére határozattal 
aktív közreműködésre köteleztek.

 (6) A  megyei kormányhivatal a  bejelentést követő hét napon belül elektronikus levélben tájékoztatja a  bejelentőt, 
hogy jogosult-e a támogatási összegre. A támogatásra jogosult bejelentőnek az elmúlt naptári félévre vonatkozóan 
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bizonylatot vagy bizonylat kiállítására nem jogosult természetes személynek nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben 
szerepelnie kell a  bejelentő nevének, címének, adószámának vagy adóazonosítójának, fizetési számlaszámának, 
a  vadászatra jogosultak esetében kódszámának, továbbá az  egy vaddisznó bejelentéséért járó nettó 
forintösszegnek, a naptári félévben bejelentett összes elhullott vaddisznó számának és a bejelentésekért összesen 
járó nettó forintösszegnek. A vadászatra jogosult által kiállított bizonylatot sorszámmal is el kell látni.

 (7) A  támogatásra jogosult bejelentőnek az  adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, 2022 első félévére 
vonatkozóan 2022. július 15-ig, 2022 második félévére vonatkozóan 2023. január 15-ig kell benyújtania a  megyei 
kormányhivatalhoz a  (6)  bekezdés szerinti bizonylatot, amelyhez mellékelnie kell a  bizonylatban szereplő írásbeli 
bejelentések másolati példányait is. A megyei kormányhivatal ellenőrzi a benyújtott bizonylat és annak mellékletei 
alapján, hogy az  abban szereplő valamennyi bejelentett elhullott vaddisznót a  mintavétellel megbízott személy 
megtalálta, ellenkező esetben felszólítja a bejelentőt a bizonylat kijavítására. A megyei kormányhivatal a pénzügyi 
hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik az összegnek az elhullott vaddisznót 
bejelentő fizetési számlájára történő továbbításáról.

11. § (1) A  madárinfluenza tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  Megállapodás II.  mellékletében elfogadott nemzeti 
program szerinti felmérési programok laboratóriumi vizsgálatainak költségeire, valamint a  tenyésztett baromfiból 
és vadon élő madarakból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  2021-es végrehajtási 
időszakra 106 349,38 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 103 928,19 eurónak megfelelő forintösszeg.

 (2) A  pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a  NÉBIH jogosult a  2021-es végrehajtási időszakra 90 746,26 eurónak, 
a 2022-es végrehajtási időszakra 88 582,47 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

 (3) A  (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) H5/H7 altípusokra-HAG-próbára vizsgálatonként a 3,57 eurónak,
b) vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 48,87 eurónak,
c) PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 17,89 eurónak, valamint
d) a vadmadarakból történő laboratóriumi mintavételenként az 5,75 eurónak
megfelelő forintösszeget.

 (4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal jogosult a hatósági vagy a feladattal megbízott 
szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez 
a 2021-es végrehajtási időszakra 15 603,12 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 15 345,72 eurónak megfelelő 
forint keretösszegig.

 (5) A  (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg tenyésztett baromfiból történő mintavétel esetén mintánként az  1,56 eurónak megfelelő 
forintösszeget.

 (6) Költségként a  tenyésztett baromfiból levett mintáknak a  hatóság részére történő átadásáért fizetett költség 
akkor számolható el, ha a  feladattal megbízott szolgáltató állatorvos a  megyei kormányhivatalnak benyújtja 
a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

 (7) A  megyei kormányhivatal a  (4)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt jóváírását követően 
haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő átutalásáról, aki vagy amely 
esetében a  NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a  levett mintákat, valamint a  mintavevő benyújtotta 
az  adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, 2022 első félévére vonatkozóan 2022. július 30-ig, 
2022 második félévére vonatkozóan 2023. január 15-ig a mintavétel költségeit igazoló számlák másolati példányát 
a  megyei kormányhivatalnak. A  szolgáltató állatorvosnak a  számlákhoz csatolnia kell a  NÉBIH által kiadott éves 
madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt mintaazonosító lapok másolati példányát.

12. § (1) A TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti 
programok szerinti gyorstesztek, megerősítővizsgálatok költségeire, valamint a  genotípusvizsgálatok költségeire 
vehető igénybe. A  keretösszeg a  2021-es végrehajtási időszakra összesen 558 997,44 eurónak, a  2022-es 
végrehajtási időszakra összesen 558 513,72 eurónak megfelelő forintösszeg.

 (2) A tenyésztési program keretében végzett genotípusvizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 
az  MJKSZ jogosult a  2021-es végrehajtási időszakra 222 640,00 eurónak, a  2022-es végrehajtási időszakra 
222 640,00 eurónak megfelelő forint keretösszegig.
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 (3) A  gyorstesztek, a  TSE pozitív esetek genotípusvizsgálatának és a  megerősítővizsgálatok esetében a  pénzügyi 
hozzájárulás igénybevételére a  NÉBIH jogosult a  2021-es végrehajtási időszakra 336 357,44 eurónak, a  2022-es 
végrehajtási időszakra 335 873,72 eurónak megfelelő forint keretösszegig.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg 
nem haladhatja meg
a) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra 

vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 12.  cikk (2)  bekezdésében 
és III.  melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3.  pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében 
a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 10,32 eurónak,

b) a  999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III.  melléklet A. fejezet I. rész 2.2.  pontjában 
meghatározott követelmények teljesítése érdekében az  egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik 
felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat 
mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre 
vonatkozó programok keretében a  szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként 
a 10,32 eurónak,

c) a  juh- és kecskefélék esetében a  999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12.  cikk 
(2)  bekezdésében, III.  melléklet A. fejezet II. rész 5.  pontjában és VII.  mellékletében meghatározott 
követelményeknek megfelelő gyorstesztekre és III.  melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3.  pontjában 
meghatározott minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorstesztekre 
gyorstesztenként a 10,32 eurónak,

d) a  999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X.  melléklet C. fejezetében említett megerősítő 
tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb az 58,07 eurónak,

e) a  tenyésztési program keretében végzett genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb 
a 20,24 eurónak,

f ) TSE pozitív esetek vonatkozásában a  genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb 
a 73,54 eurónak

megfelelő forintösszeget.

13. § (1) A  veszettség tekintetében a  pénzügyi hozzájárulás a  Megállapodás II. mellékletében elfogadott nemzeti program 
szerinti, a veszettség vírus antigénjének vagy örökítőanyagának, a veszettség vírus elleni ellenanyagok kimutatására 
végzett, valamint biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a  vakcinát tartalmazó 
csalétkek titrálásának költségeire, az  oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, valamint figyelemfelhívó 
kampány költségeire vehető igénybe. A  keretösszeg a  2021-es végrehajtási időszakra 1 663 819,15 eurónak, 
a 2022-es végrehajtási időszakra 2 210 251,72 eurónak megfelelő forintösszeg.

 (2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az  igazolt költségek 100%-a, de maximális összege 

átlagosan nem haladhatja meg
a) szerológiai vizsgálatonként a 6,55 eurónak,
b) tetraciklin biomarker csontból való kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb 

a 18,62 eurónak,
c) fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 18,09 eurónak,
d) a  veszettség vírus örökítőanyagának kimutatására szolgáló PCR tesztek esetében tesztenként legfeljebb 

a 35,00 eurónak,
e) vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb 

a 83,23 eurónak,
f ) orális csalétekvakcina beszerzése és kihelyezése esetében a  2021-es végrehajtási időszakra 

1 509 684,40 eurónak, a 2022-es végrehajtási időszakra 2 074 052,40 eurónak,
g) vadon élő állatoknak a hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében 

állatonként legfeljebb a 22,00 eurónak,
h) figyelemfelhívó kampány esetében a  2021-es végrehajtási időszakra 35 000,00 eurónak, a  2022-es 

végrehajtási időszakra 45 000,00 eurónak
megfelelő forintösszeget.
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4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–13. §, a 15. § és a 17. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. §  Ez a rendelet
a) a  belső piacra, a  vállalkozások – köztük a  kis- és középvállalkozások – versenyképességére, a  növények, 

állatok, élelmiszerek és takarmányok területére, valamint az  európai statisztikákra vonatkozó program 
(Egységes piac program) létrehozásáról, továbbá a  99/2013/EU, az  1287/2013/EU, a  254/2014/EU és 
a 652/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/690 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet, valamint

b) a  tagállamok által 2021-re és az  azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok 
felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves 
programok, valamint az  azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 
2022. március 24-i VP/2021-2022/HU/SI2.869691 számú támogatási Megállapodás 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 
54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „3200 forint” szövegrész helyébe a „2000 forint” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „100 millió forint” szövegrész helyébe a „150 millió forint” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2020. évi finanszírozásának szabályairól szóló 32/2020. (VI. 26.) 
AM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az igazságügyi miniszter 16/2022. (VI. 30.) IM rendelete
a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, 
átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ha az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) szolgálati jogviszonya a bírósági végrehajtásról szóló 
1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.) meghatározott esetekben megszűnik, áthelyezésre vagy kölcsönös 
áthelyezésre kerül sor, továbbá a  felfüggesztésének vagy szünetelésének időtartama alatt a  kirendelésre kerülő 
állandó helyettese jár el, a végrehajtó hivatását a megszűnés, az áthelyezés, a felfüggesztés és a szünetelés napjától 
nem gyakorolhatja, és 15 napon belül köteles a végrehajtói szolgálata átadására.

 (2) A végrehajtói szolgálata átadására köteles végrehajtó, valamint az állandó helyettes, akinek a kirendelése megszűnt 
(a továbbiakban együtt: átadó végrehajtó) köteles a szolgálata átadása keretében a szolgálatba lépő új végrehajtó 
vagy a kirendelésre került állandó helyettes (a továbbiakban együtt: átvevő személy) rendelkezésére bocsátani
a) a folyamatban lévő és a befejezett végrehajtási ügyek iratait,
b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásait tartalmazó iratokat, valamint
c) a végrehajtási ügyek és nyilvántartások számítógépes adathordozón rögzített adatait tartalmazó eszközöket.
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 (3) Az  átadó végrehajtó a  kiterjesztett álláshely betöltése napjától nem végezhet végrehajtói tevékenységet azon 
az  álláshelyen, amelyet korábban illetékességének kiterjesztésével látott el, és a  kiterjesztett álláshely betöltése 
napjától számított 15 napon belül köteles az  illetékességének kiterjesztésével ellátott végrehajtói szolgálat 
átadására az átvevő személy részére.

 (4) A (2) bekezdésben meghatározottak igazolt módon történő átadására az átadó végrehajtó, igazolt módon történő 
átvételére az  átvevő személy köteles. Az  átadó végrehajtó és az  átvevő személy köteles az  átadás-átvételkor 
együttműködni, ennek hiányában haladéktalanul értesíteni kell a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: 
Kar) hivatali szervének vezetőjét. Amennyiben a  Kar hivatali szervének vezetője felhívása ellenére akár az  átadó 
végrehajtó, akár az  átvevő személy az  együttműködési kötelezettségét megtagadja, a  Kar hivatali szervének 
vezetője fegyelmi feljelentést tehet.

 (5) Az  átadásra kerülő adatokat, iratokat, nyilvántartásokat, információkat az  átadó és az  átvevő személy átadáskor 
ellenőrzi, és jegyzőkönyvben rögzíti az  átadás ténye, valamint annak körülményei mellett. A  jegyzőkönyvet 
mellékleteivel együtt papír alapon, a Kar hivatali szerve által működtetett informatikai rendszerben (a továbbiakban: 
ügyviteli rendszer) előállított kísérőjegyzéket elektronikus úton, az  átadástól számított 8 napon belül köteles 
az átadó és az átvevő személy megküldeni a Kar hivatali szervének vezetője részére.

2. Végrehajtási iratok és nyilvántartások átadása, átvétele

2. § (1) Az  átadó végrehajtó köteles biztosítani az  átvevő személy számára a  végrehajtói irodába, valamint a  végrehajtási 
iratok, nyilvántartások tárolására használt egyéb ingatlanba és helyiségbe történő bejutást és az  iratok, 
nyilvántartások megvizsgálását az  átadás céljából. Az  átadást követően a  végrehajtási iratok tárolásáról az  átvevő 
személy köteles gondoskodni.

 (2) Az  átadó végrehajtó a  végrehajtási iratokról az  ügyviteli rendszer használatával kísérőjegyzéket készít, amely 
tételesen tartalmazza a végrehajtási ügyek ügyszámát és az ügyekben keletkezett iratok darabszámát.

 (3) Ha az átadó végrehajtó megállapodás alapján adóvégrehajtási, illetve közigazgatási végrehajtási ügyekben is eljárt, 
erről a tényről tájékoztatni köteles az átvevő személyt, és az ügyek átadásáról is gondoskodni köteles.

 (4) Az  átadó végrehajtó a  végrehajtási ügyeket, nyilvántartásokat és a  szükséges információkat oly módon köteles 
az átvevő személy részére átadni – a rendelkezésére bocsátani –, hogy azok a végrehajtási ügyek tovább folytatására 
alkalmasak legyenek.

 (5) Az  átadó végrehajtó az  általa használt ügyviteli rendszer – ideértve a  korábban használt ügyviteli rendszert is  – 
adatbázisairól, továbbá a  szkennelt és elektronikus iratokról, tértivevényeket tartalmazó állományokról készített 
biztonsági mentést két példányban köteles az  átvevő személy részére átadni oly módon, hogy az  adatok abból 
teljeskörűen visszaállíthatók legyenek az  átadás napjával. A  biztonsági mentés egy példányát tartalmazó külső 
adathordozót az  átvevő személy köteles elhelyezni a  Karnál zárt, sértetlen, az  átadó aláírásával és keltezéssel 
ellátott módon.

3. § (1) Az  átadó végrehajtó köteles kísérőjegyzékkel tételesen átadni az  átvevő személy részére az  őrizetében levő 
ingóságokat, amelyek tárolásáról az átadást követően az átvevő személy köteles gondoskodni.

 (2) Az  átadó végrehajtó köteles az  átvevő személyt kísérőjegyzékkel tételesen tájékoztatni, hogy mely ingóságok 
vannak zárgondok őrizetében, és mely ingatlanok vannak zárgondnok kezelésében. Az  átadó végrehajtó köteles 
továbbá a zárgondnok nevéről, címéről, elérhetőségéről és a szükséges információkról tájékoztatást adni.

 (3) Az  átadó végrehajtó tételes kimutatást köteles adni az  átvevő személy részére azokról az  elektronikus árverési 
rendszerbe feltöltött ingó- és ingatlanárverési hirdetményekről,
a) amelyek még nem kerültek törlésre, valamint
b) amelyekben árverési jegyzőkönyv kiállítására még nem került sor.

 (4) Az  átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az  átvevő személy részére azokról az  eredményes ingó- és 
ingatlanárverésekről, árverésen kívüli eladásokról, valamint azok végrehajtást kérő általi átvételéről, amelyekben 
a jegyzőkönyvek kiállításra kerültek, de a nyilvántartó hatóságok részére megküldésre nem kerültek.

 (5) Az  átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni az  átvevő személy részére azokról a  végrehajtási ügyekről, 
amelyekben felosztási terv készült, de még az abban foglaltak kifizetésére nem került sor.

 (6) Az átadó végrehajtó köteles az átvevő személyt tájékoztatni a soron kívüli intézkedést igénylő végrehajtási ügyekről.
 (7) Az átadó végrehajtó köteles tételes kimutatást adni átvevő személy részére

a) a folyamatban lévő biztosítási intézkedésekről,
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b) a  folyamatban lévő meghatározott cselekmények végrehajtásáról, különös tekintettel a gyermek átadására, 
a  gyermek átadása kapcsolattartásra irányuló határozat végrehajtására, a  lakásügyben hozott bírósági 
határozat végrehajtására és az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére.

3. A végrehajtói letéti és elszámolási számlákkal kapcsolatos intézkedések

4. § (1) Az átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnése napjától az álláshelyen használt letéti számláról kiutalást és 
kifizetést nem kezdeményezhet.

 (2) Az álláshelyen használt letéti számlán kezelt összegeket, továbbá az álláshelyen használt elszámolási számlán kezelt, 
bevételi bizonylattal el nem számolt összegeket köteles az átadó végrehajtó az átvevő személy részére átadni.

 (3) Az  átadó végrehajtó a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tehet azzal is, hogy az  álláshelyen használt 
letéti és elszámolási számla feletti tulajdonjogot az átvevő személy részére átadja. Ebben az esetben az elszámolási 
számlán bevételi bizonylattal elszámolt összegeket az  átadó végrehajtó köteles elkülönítetten – másik vállalkozói 
számlára átvezetve – kezelni.

 (4) Az  átadó végrehajtó a  (2) és (3)  bekezdés szerinti intézkedésével egyidejűleg köteles az  átvevő személy részére 
a  (2)  bekezdés szerinti összegekről – végrehajtási ügyszám és jogcím szerint, egyedileg beazonosítható – tételes 
elszámolást átadni.

 (5) Az  átadó végrehajtó eljárási jogosultsága megszűnésének napjáig, az  átadó végrehajtó elszámolási számlájára 
beérkezett és bevételi bizonylattal elszámolt összegek az  átadó végrehajtót, az  átadó végrehajtó eljárási 
jogosultsága megszűnésének napján és azt követően az  elszámolási számlára befolyó, továbbá a  letéti számlán 
kezelt, végrehajtónak járó összegek az átvevő személyt illetik.

 (6) Az  átadó végrehajtó a  szolgálatba lépő végrehajtó részére történő átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles 
az elszámolási számláját megszüntetni, és az átadás-átvételt követően az átadó végrehajtó elszámolási számlájára 
végrehajtási üggyel összefüggésben érkezett összeget haladéktalanul továbbutalni az átvevő személy elszámolási 
számlájára a végrehajtási ügyszám megjelölésével.

 (7) Amennyiben az  átadó végrehajtó elszámolási számlája feletti tulajdonjognak az  átvevő személy részére történő 
átadása akadályba ütközik, és a  számla megszüntetésére még nem került sor, úgy az  átadó végrehajtó köteles 
az elszámolási számlára érkező, végrehajtási ügyhöz köthető összegeket az átvevő részére haladéktalanul átutalni.

4. A végrehajtó szolgálatához kapcsolódó eszközök átadása, átvétele

5. § (1) Amennyiben állandó helyettes részére kerül átadásra a  végrehajtói szolgálat, az  állandó helyettes a  végrehajtási 
iratokat a  Vht. 248.  § (1)  bekezdésében meghatározott módon írja alá, amelyhez a  saját hivatali bélyegzőjét, 
valamint a saját végrehajtói szolgálatához – amely szolgálati helyre kinevezésre került – rendszeresített biztonsági 
papírt és szárazbélyegzőt használ.

 (2) Az  átvevő személy az  átadást és átvételt követően haladéktalanul intézkedik a  Kar hivatali szervének vezetője 
részére megküldött nyilatkozatával a  jogosultságkezelési változások és a  Kar által működtetett rendszerekhez 
történő hozzáférések módosítása iránt.

5. A végrehajtói működés feltételeinek biztosítása

6. §  A végrehajtó a  Vht. 245.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja alá eső esetekben az  állandó helyettesi feladatok ellátását 
kizárólag annak a  végrehajtói irodának a  keretei között végezheti, amelyet saját maga alapított, vagy amelybe 
tagként belépett.

6. Záró rendelkezések

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépését követően megkezdett végrehajtói szolgálat átadás-átvétele során kell 
alkalmazni, azzal, hogy a 6. §-t a hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni kell.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 10/2022. (VI. 30.) KKM rendelete
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 17.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) 
KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) a következő 13/C. §-sal egészül ki:
„13/C. § E rendeletnek a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról 
szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról szóló 10/2022. (VI. 30.) KKM rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr.2) módosított 9.  § f )  pontja szerinti rendelkezése – az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
111/K.  § (1)  bekezdés b)  pontja alá tartozó pályázatokon túl – azon pályázatok esetében is alkalmazható, ahol 
a  Módr.2  hatálybalépését megelőzően a  támogatói okiratban előírt beszámoló nem került benyújtásra, és 
a  2022. december 31-i beruházás befejezési határidő alkalmazása érdekében a  pályázó a  bázislétszám fenntartási 
kötelezettség vonatkozásában legkésőbb 2022. július 30-ig egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot 
tesz a  lebonyolító szerv honlapján közzétett nyilatkozat alapulvételével, amelyet az  adott támogatói okirat 
módosításának kell tekinteni.”

2. §  A KKM rendelet
a) 9. § f ) pontjában a „2022. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
b) 12/D. § f ) pontjában a „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2023. június 30-ig” szöveg,
c) 12/D.  § g)  pontjában a „2022. június 30-ig” szövegrész helyébe az „a beruházás befejezéséig, de legalább 

2022. június 30-ig” szöveg
lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A technológiai és ipari miniszter 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelete
a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 8. § (6) és (9) bekezdése,
b) 10. § (3a) bekezdése és
c) 3. melléklete.
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3. §  Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter

1. melléklet a 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb  
egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

A B C D E

1. Árszabások
MVM Démász 

Áramhálózati Kft.

E.ON DÉDÁSZ,

E.ON ÉDÁSZ és

OPUS TITÁSZ

ELMŰ  

Hálózati Kft. 

elosztói

MVM Émász 

Hálózati Kft.

2.   elosztói működési terület

3. A1     

4.
– lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év 
fogyasztásig

5,25 4,39 5,11 4,94

5.
– lakossági felhasználók esetében az éves 
fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

6,13 6,31 6,15 5,97

6. – nem lakossági felhasználók esetében 46,04 46,53 46,08 45,60

7. A2     

8. – csúcsidőszak lakossági felhasználók esetében 8,95 10,78 10,03 8,49

9. – völgyidőszak lakossági felhasználók esetében 1,05 2,40 1,93 1,00

10.
– csúcsidőszak nem lakossági felhasználók 
esetében

53,58 58,55 56,51 52,37

11.
– völgyidőszak nem lakossági felhasználók 
esetében

32,24 35,90 34,62 32,10

12. A3     

13. – csúcsidőszak 54,99 64,31 57,38 53,25

14. – völgyidőszak 33,48 41,39 35,51 32,97

15. B Alap és H        

16. – lakossági felhasználók esetében 1,90 2,34 2,05 1,68

17. – nem lakossági felhasználók esetében 27,75 28,56 27,86 26,97
”
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A technológiai és ipari miniszter 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelete
az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló  
59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §  A Rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a „szereplő, az  egyetemes szolgáltató által” szövegrész helyébe a „szereplő, valamint 

a földgáz vételezéséért fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében a „szereplő, az  egyetemes szolgáltató által” szövegrész helyébe a „szereplő, valamint 

a földgáz vételezéséért a felhasználók által fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésében a „szereplő, az  egyetemes szolgáltató által” szövegrész helyébe a „szereplő, valamint 

a földgáz vételezéséért a felhasználók által fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által” szöveg,
d) 5.  § (5) és (6)  bekezdésében az  „az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel” szövegrész helyébe  

az „az egyetemes szolgáltató által alkalmazott árakra tekintettel” szöveg
lép.

2. A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosítása

3. §  A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében az „október” 
szövegrész helyébe a „november” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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1. melléklet az 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2022. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

Az MVM CEEnergy Zrt. mint egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő földgázforrás 
legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A B C D E

1. Hónap Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

Földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége 

(kWh)

Földgázforrás ára 

(forint/kWh)

2. július
MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.
519 365 000 0 4,731

3. augusztus
MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.
519 365 000 0 4,731

4. szeptember
MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.
865 042 000 0 4,731

”

2. melléklet az 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelethez

A Rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az MVM CEEnergy Zrt. mint az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint 
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2022. harmadik negyedévre:

A B C D

1. Hónap Szerződött egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (kWh)
Földgázforrás mennyiségarányos 

díja (forint/kWh)

2. július
MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.
0 –

3. augusztus
MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.
0 –

4. szeptember
MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.
0 –

”
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3. melléklet az 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelethez
„3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 

 

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor  
figyelembe vett elismert fajlagos földgázár 

1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban (kivéve szeptember hónapot): 

1.1. Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QFedezett - 

QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár) +CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

1.2. Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 

1.2.1. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett 

import ár +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár) +CEGY) / QTény, 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

1.2.2. QTárolói fedezés = (QFedezett + QHazai termelés_tervezett - QTény). 

2. Elismert ár meghatározása szeptember hónapban: 

2.1. Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 

Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QFedezett - 

QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár + QBiztonsági zárókészlet * (PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag - 

PFedezett tárolói ár)  +  CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

2.2. Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor 

2.2.1. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett 

import ár + QBiztonsági zárókészlet * (PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag - PFedezett tárolói ár) + CEGY) / QTény, 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

2.2.2. QTárolói fedezés = (QFedezett + QHazai termelés_tervezett - QTény). 

3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december és január hónapot): 
 
3.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes 

forrás – QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + QTervezett import * PAktuális 

import ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes forrás -

QTervezett import) * PFedezett tárolói ár+QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár)  - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
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QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

3.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai 

termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett- QKedvezményes forrás)* PAktuális import ár +QTöbblet-

1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

3.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes 

forrás – QTervezett import) > QHidegre_elkülönített tárolói készlet, de QHidegre_elkülönített tárolói készlet > 0, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + QHidegre_elkülönített tárolói 

készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – 

QKedvezményes forrás – QHidegre_elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid 

import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény, 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

3.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett  + QKedvezményes 

forrás), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai 

termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett- QKedvezményes forrás) * Paktuális import ár +QTöbblet-

1*(PTöbblet -1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

3.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás) és 

QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor  

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett) * 

PKedvezményes forrás ár +QTöbblet-1* (PTöbblet -1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás - QTény) 

PTöbblet = PKedvezményes forrás ár 

 
3.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai 
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termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + 

QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés) * 

PFedezett import ár + QTöbblet-1* (PTöbblet-1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
 
QTöbblet =(QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény)+QKedvezményes forrás 

PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) * PFedezett import ár + 

QKedvezményes forrás *  PKedvezményes forrás ár ) / QTöbblet 

3.7. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói 

ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) * (PFedezett tárolói ár - PAktuális import ár) + 

QFedezett * (PFedezett import ár - PAktuális import ár) + QTöbblet-1* (PTöbblet-1 -PLikvid import ár) -ELakossági célú + 

CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) + QFedezett + QKedvezményes forrás 

PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) * PFedezett tárolói ár + QFedezett * 

PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár) / QTöbblet 

4. Elismert ár meghatározása december hónapban:p 

4.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes 

forrás - QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + QTervezett import * PAktuális 

import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás – 

QTervezett import) * PFedezett tárolói ár  – (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-1* (PTöbblet -1 -PLikvid import ár)- ELakossági 

célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

4.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai 

termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett- QKedvezményes forrás) * PAktuális import ár - (MtMt -  

MtMt-1) +QTöbblet-1*(PTöbblet -1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

4.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes 

forrás – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, de QHidegre elkülönített tárolói készlet > 0, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + QHidegre elkülönített tárolói 

készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – 
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QKedvezményes forrás – QHidegre elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár  – (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-

1*(PTöbblet -1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

4.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes 

forrás) akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai 

termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés – Qfedezett- QKedvezményes forrás) * PAktuális import ár - (MtMt -  

MtMt-1) +QTöbblet-1*(P Többlet-1 -PLikvid import ár) + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

4.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás) és 

QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor Elismert ár = (QHazai 

termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár 

+ (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés - QFedezett) * PKedvezményesforrás ár– (MtMt –  

MtMt–1) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás - QTény) 

PTöbblet = PKedvezményes forrás ár 

4.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai 

termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + 

QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * 

PFedezett import ár  – (MtMt – MtMt–1) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet =(QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) + QKedvezményes forrás 

PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) * PFedezett import ár + 

QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár ) / QTöbblet 

4.7. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói 

ár   - (MtMt - MtMt-1) +QTöbblet-1* (PTöbblet -1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) + QFedezett + QKedvezményes forrás 

PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) * PFedezett tárolói ár + QFedezett * 

PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár) / QTöbblet 

5. Elismert ár meghatározása január hónapban: 
5.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és (QTény - QHazai termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett - QKedvezményes 

forrás - QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor 
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + QTervezett import * PAktuális 
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import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes forrás – 

QTervezett import) * PFedezett tárolói ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves 

tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) +QTöbblet-1* (PTöbblet-1 -

PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

5.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai 

termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés - QFedezett- QKedvezményes forrás) * PAktuális import ár + Σ((QHazai 

termelés_negyedéves tény - QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag - PAktuális 

import ár_negyedéves átlag)) +QTöbblet-1*(P Többlet-1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

5.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QKedvezményes 

forrás – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, de QHidegre elkülönített tárolói készlet > 0, akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + QHidegre elkülönített tárolói 

készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – 

QKedvezményes forrás – QHidegre elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves 

tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves 

átlag)) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

5.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás + 

QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes 

forrás) akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + 

QFedezett * PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár + (QTény - QHazai 

termelés_tervezett - QAllokált tárolói fedezés – Qfedezett- QKedvezményes forrás) * PAktuális import ár + Σ((QHazai 

termelés_negyedéves tény - QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag - PAktuális 

import ár_negyedéves átlag)) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár) + CEGY) / QTény 

QTöbblet =0 

PTöbblet =0 

5.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás) és 

QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor Elismert ár = (QHazai 

termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár 
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+ (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés - QFedezett) * PKedvezményesforrás ár + Σ((QHazai 

termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális 

import ár_negyedéves átlag)) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár)- ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QKedvezményes forrás - QTény) 

PTöbblet = PKedvezményes forrás ár 

5.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai 

termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + 

QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * 

PFedezett import ár +  + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai 

termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) +QTöbblet-1*(PTöbblet-1 -PLikvid import ár) - 

ELakossági célú + CEGY) / QTény 
QTöbblet =(QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény)+QKedvezményes forrás 

PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett - QTény) * PFedezett import ár + 

QKedvezményes forrás *  PKedvezményes forrás ár ) / QTöbblet 

5.7. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor 

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény - QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói 

ár  + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény - QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves 

átlag - PAktuális import ár_negyedéves átlag)) +QTöbblet-1* (PTöbblet-1 -PLikvid import ár) - ELakossági célú + CEGY) / 

QTény 
QTöbblet = (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) + QFedezett + QKedvezményes forrás 

PTöbblet =( (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés - QTény) * PFedezett tárolói ár + QFedezett * 

PFedezett import ár + QKedvezményes forrás * PKedvezményes forrás ár) / QTöbblet 

6. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana: 
6.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása 
6.1.1. Ha QALL - QNOM >= 0, akkor 

CEGY_ESZ = min (QALL - QNOM, QALL * 0,05) * (Pmv - PAktuális import ár + Pelszámoló forgalmi díja) 

6.1.2. Ha QALL - QNOM < 0, akkor 

CEGY_ESZ = min (QNOM - QALL, QALL * 0,05) * (PAktuális import ár - Pme + Pelszámoló forgalmi díja) 

6.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása 

 

7. E mellékletben alkalmazott rövidítések: 

7.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő 
egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez; 

7.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő 
egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez; 

7.3. QTerv (tervezett értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes 

szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak 
az adott tárgyhónapra vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek 
összegével egyezik meg; 

7.4. QTerv_éves (tervezett éves értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által 

egyetemes szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes 
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szolgáltatónak az adott évre vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek 
összegével egyezik meg, ahol QTerv_éves = ΣQTerv; 

7.5. QTény (tény értékesített mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által egyetemes 

szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban; 

7.6. QFedezett (fedezett mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a tárgyhónapra lefedezett 

mennyiség kWh-ban; 

7.7. QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban az egyetemes szolgáltatót 

ellátó földgázkereskedő által fedezett mennyiség (QFedezett), valamint a hazai termelésből beszerzett tervezett havi 

mennyiség (QHazai termelés_tervezett) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (QTény) a különbsége, 

amennyiben ez pozitív; 

7.7.1. QRendelkezésre álló tárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a tárolói fedezett mennyiség (ΣQTárolói 

fedezés) csökkentve az allokált tárolói fedezett mennyiség ( Σ1M-1 (QAllokált tárolói fedezés) és a hidegre elkülönített tárolói 

készlet (Σ1M-1 (QHidegre_elkülönített tároló_havi )) adott hónapban felhasznált részének összegével. 

7.8. QNyitókészlet: 2018. április 1-jén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által megadott, a tárolóban 

fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke 
megegyezik a hidegre elkülönített tárolói készlet mennyiségből a március 31-ére megmaradt maradványkészlettel; 

7.9. PNyitókészlet: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak hónapjaiban érvényes 

import földgáz árak (PAktuális import ár) számtani átlaga, HUF/kWh-ban kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási 

időszakok kezdetén értéke a betárolási időszakot közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz 
fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve (PFedezett tárolói ár); 

7.10. QBiztonsági zárókészlet: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási célú ellátásra 

betárolt QProfilozott tárolói összmennyiség készletből fel nem használt földgázkészlet kWh-ban megadott értéke az adott 

év március 31-én; 
7.11. QAllokált tárolói fedezés (allokált tárolói fedezett mennyiség): QProfilozott tárolói összmennyiség-nek a kitárolási 

időszak adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi 
mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [QAllokált tárolói 

fedezés = QProfilozott tárolói összmennyiség * QTerv / ΣQTerv_tél, ahol ΣQTerv_tél a kitárolási időszak hónapjaira 

(október–március) eső QTerv értékek összege]; 

7.12. QHazai termelés_tervezett (hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): az egyetemes szolgáltatót 

ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége tárgyhónapban,  
kWh-ban, melyet a Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett hazai termelés profilja meg kell, hogy 
egyezzen az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profillal); 

7.13. QHazai termelés_negyedéves tervezett (hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett 

negyedéves mennyiség): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, 
tervezett földgáz mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban, melyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása 
alapján határoz meg az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számára; 

7.14. QHazai termelés_negyedéves tény (hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): az egyetemes 

szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári év 
negyedévében, kWh-ban; 

7.15. PAktuális import ár (import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PAktuális import ár = (fgS + 

sp) * EURHUF / 1000, ahol: 

7.15.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján  
a Report Center „Indices - UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX 
Price jegyzésár; 

7.15.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 

7.15.3. EURHUF: a szállítási hónapot követő hónap 16. napjával kezdődő, és a szállítási hónapot követő hónap utolsó 
napjával záródó időszakban a Bloomberg által a banki napokon közzétett BFIX EURHUF jegyzés budapesti idő szerint 14 
óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. Banki napok alatt, a magyarországi munkaszüneti és  
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a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok figyelmen kívül hagyásával, 
a hétfőtől péntekig terjedő napok értendők, beleértve a hétfői és pénteki napokat is; 

7.16. PAktuális import ár_negyedéves átlag (import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, HUF/kWh-

ban kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol  

a mennyiségi súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profil; 

7.17. PFedezett import ár (import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PFedezett import 

ár = (fgSFedezett + sp) * EURHUFFedezett / 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol: 

7.17.1. fgSFedezett: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó 

fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European 
NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak 
számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban); 

7.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 

7.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett 0,25%-a + az fgSFedezett 0,075%-a; 

7.17.4. EURHUFFedezett: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az adott hónapra kötött EURHUF-ra 

vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke; 

7.18. PFedezett tárolói ár (tárolói földgáz fedezett ára az adott hónapban HUF/kWh-ban kifejezve)meghatározása: 

7.18.1. Ha QAllokált tárolói fedezés + QHidegre_elkülönített tároló_havi   <= QRendelkezésre álló tárolói fedezés, akkor 

PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés *(fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói 

fedezés * EURHUF) / 1000) / ( ΣQTárolói fedezés)  

7.18.2. Ha QRendelkezésre álló tárolói fedezés > 0 és QAllokált tárolói fedezés + QHidegre_elkülönített tároló_havi > 

QRendelkezésre álló tárolói fedezés, akkor 
PFedezett tárolói ár = (QRendelkezésre álló tárolói fedezés * (ΣQTárolói fedezés *(fgSFedezett tároló + sp) * 

EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói fedezés * EURHUF) / 1000) / ( ΣQTárolói fedezés)+  (QAllokált tárolói 

fedezés + QHidegre_elkülönített tároló_havi– QRendelkezésre álló tárolói fedezés) *(QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói 

fedezés – QNyitókészlet) * PNem_fedezett_tároló/ 1000 )  + QNyitókészlet * PNyitókészlet  )   /  (QTárolói_ténykészlet – 

ΣQTárolói fedezés))  /  (QAllokált tárolói fedezés+ QHidegre_elkülönített tároló_havi) 

7.18.3 Ha QRendelkezésre álló tárolói fedezés = 0, akkor 
PFedezett tárolói ár = (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) * PNem_fedezett_tároló/ 1000)  + 

QNyitókészlet * PNyitókészlet)   /  (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés); 

7.18.4 Ha 7.18.2. kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet 

(QTárolói_ténykészlet), akkor:  

PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói 

fedezés * EURHUF) / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet + (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) 

* PNem_fedezett_tároló / 1000) / QTárolói_ténykészlet 

7.18.5. Ahol: 

7.18.5.1. fgSFedezett tároló: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a betárolási időszakban  

a QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel 

súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete 
European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga  
a tárgyhónapot megelőző hónapban); 

7.18.5.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh; 

7.18.5.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett tároló 0,25%-a + az fgSFedezett tároló 0,075%-a; 

7.18.5.4. EURHUFFedezett tároló: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által, a betárolási időszakban  
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a QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek 

mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke; 

7.18.5.5. PNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import árak  

( Qbeárazódott) mennyiségekkel súlyozott átlaga; 

7.18.6. Commodity árazódási nap: A tárgyhónapot megelőző hónap első munkanapja. 

7.18.7. Hátralévő nyári hónapok száma: A Commodity árazódási nap hónapját követő nyári hónapok száma, ahol 
nyárnak tekintendő április – szeptember időszak. 

7.18.8. Tárolói fedezeti ügyletekhez tartozó kötési dátum: Az adott nyári betárolandó mennyiségek pénzügyi 
műveletekkel történő fedezéseihez tartozó kötési dátum az ügyletkötés dátumával azonos. Az ESZ szegmens nyári 
többlet- vagy alulfogyasztásának következtében fellépő fedezett fix tárolói pozícióváltozáshoz tartozó kötési dátum  
a mennyiségi változással érintett hónapot követő hónap 15. napja. 

7.18.9. Qbeárazódott: (havi mennyiség kWh-ban) a Commodity árazódási napig megkötött tároló releváns tárolói 

fedezeti mennyiségekkel és beárazódott mennyiségekkel kiszámított lenti Q beárazódott képlettel azonos a beárazódott 
mennyiség. 

Qbeárazódott=( QTárolói_célkészlet - QHidegre_elkülönített tárolói készlet  – Σ (QTárolói fedezés) – Σ1T-1 

(Qbeárazódott)) / (hátralévő nyári hónapok száma ) 

A fentiek alapján a Qbeárazódott , a QTárolói fedezés és a QHidegre_elkülönített tárolói készlet összege minden 

időpontban egyenlő a QTárolói_célkészlettel.  

7.19. PHazai termelés (hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz tárgyhónapra 

vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű földgáz e rendelet szerint beszerzett, 
veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül meghatározásra, figyelembe véve az ezt megelőzően átvett, de 
tárgyhónapig fel nem használt hazai termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai 
termelésből értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat az egyetemes szolgáltatót ellátó 
földgázkereskedő számára; 

7.20. PHazai termelés_negyedéves átlag (hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári 

negyedévben): a tárgy naptári évet megelőző naptári év negyedéveire vonatkozó PHazai termelés egyenletes ütemezésű 

tervezett napi mennyiségekkel (QHazai termelés_negyedéves tervezett) súlyozott átlaga; 

7.21. PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag (import földgáz mennyiséggel súlyozott átlagos ár az adott szeptemberi 

időpontot megelőző téli időszak alatt, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott szeptembert közvetlen megelőző téli időszak 
(október - március) egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális_import_ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi 

súlyozás alapja a profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztásnak és az adott hónap QTény tényfogyasztásának 

különbsége. A profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztás az október - márciusi hónapok QTény tényfogyasztásainak és 

a QBiztonsági zárókészlet összegének az október - március időszakra az egyetemes szolgáltatók számára tervezett 

értékesítés profil arányában való allokációja; 

7.22. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által 
kizárólag az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján nyitott, az egyetemes 
szolgáltatót ellátó földgázkereskedő számviteli nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. § alá nem 
tartozó fedezeti ügylet (beleértve a fedezett és tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru- és devizaügyleteket is) 
aktuális piaci értékének összege, a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti  
értéke 0. 

7.23. CEGY: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által végzett kiegyensúlyozó tevékenység indokolt havi 

költsége; 

7.24. QNOM: a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató számára (gáznapi 

igénybejelentésére) az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által meghatározott napi nominált mennyiség 
[kWh]; 

7.25. QALL:a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató adott gáznapi - a korrigált 

havi földgáz-forgalmi mérleg szerint - vételezett mennyisége [kWh]; 

7.26. Pelszámoló forgalmi díja: a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj [Ft/kWh]; 
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7.27. Pme: a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális eladási ár [Ft/kWh]; 

7.28. Pmv: a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális vételi ár [Ft/kWh]; 

7.29. n: az adott hónap napjainak száma. 

7.30. QProfilozott tárolói összmennyiség (a kitárolási időszak hónapjaiban QTerv arányában felhasználandó  

- profilozott - tárolt mennyiség): értéke 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh, a további időszakokra vonatkozó eltérő 
értéket a Hivatal a honlapján közzéteszi; 

7.31. QTárolói_ténykészlet: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet; 

7.31.1 QTárolói_célkészlet: a MEKH által rendeletben meghatározott betárolási időszak végére elérendő egyetemes 

szolgáltatási célú fizikai készlet; 
7.32. QHidegre_elkülönített tárolói készlet (hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége): a betárolási 

időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), és a felprofilozott tárolói készlet 

(QProfilozott tárolói összmennyiség) pozitív különbségéből az adott hónapig fel nem használt mennyiség; 

7.32.1 QHidegre_elkülönített tároló_havi: A 7.32. szerinti QHidegre_elkülönített tárolói készlet adott hónapban 

felhasznált mennyiség.  
7.33. QTervezett import (tervezett import mennyiség): a kitárolási hónapokban az egyetemes szolgáltatót ellátó 

földgázkereskedő által, az egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a külön jogszabályban 
meghatározott földgáz mennyiségeken (QKedvezményes forrás) felül importálni tervezett, a kitárolási időszakot 

megelőzően meghatározandó mennyiség; értéke tárgyhónapban: QTervezett import = QTerv - QHazai termelés_tervezett 

- Qallokált tárolói fedezés – Qfedezett - QKedvezményes forrás, de legalább 0; 

7.34. ΣQTárolói fedezés: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege; 

7.35. ELakossági célú: A külön jogszabályban meghatározott, egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő lakossági 

árak fenntarthatóságának céljából értékesített forrásainak eredménye, forintban kifejezve. A forrásokon realizált eredmény 
számítását a egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles transzparensen bemutatni a Hivatal részére 
ellenőrzés és szükség esetén felülvizsgálat céljára; [Ft] 

7.36. QKedvezményes forrás: Külön jogszabályban meghatározott földgáz mennyiség, mely az egyetemes 

szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében kerül az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére 
kedvezményes áron átadásra; [Ft/kWh] 

7.37. PKedvezményes forrás ár: A külön jogszabályban meghatározott földgázmennyiség ára, melynek értékéről  

az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő tájékoztatja a Hivatalt. [Ft] 

7.38. PLikvid import ár (import likvid földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve):  PLikvid import ár = (fgL 

+ spL) * EURHUFLikvid / 1000, ahol: 

7.38.1. fgL: A szállítási hónapra vonatkozó az ICIS HEREN Report kiadvány "European Spot Gas Markets" részben 
publikált, az egyes napokat megelőző utolsó munkanapon közzétett “VTP Price Assessment - Day Ahead Bid” EUR/MWh 
napi árak számtani átlaga. Munkaszüneti nap esetén a munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon publikált „VTP 
Price Assessment – Weekend Bid” EUR/MWh árakat kell figyelembe venni; 

7.38.2. spL: eltérés (spread), értéke 0,0 EUR/MWh; 

7.39. EURHUF Likvid: a szállítási hónapot követő hónap első 5 banki napjának a Bloomberg által közzétett BFIX EURHUF 

jegyzés budapesti idő szerint 14 óra 30 perckor érvényes értékeinek számtani átlaga. Banki napok alatt a magyarországi 
munkaszüneti napok és a magyarországi munkarend áthelyezés eredményeképpen áthelyezésre kerülő munkanapok 
figyelmen kívül hagyásával, a hétfőtől péntekig terjedő napok értendők beleértve a hétfői és pénteki napokat is. 

7.40. QTöbblet: Az Allokált tárolói fedezés, a Fedezett import és a Kedvezményes árú forrás adott hónapra allokált 

részéből fogyasztásra fel nem használt mennyisége. 

7.41. QTöbblet-1: Az Allokált tárolói fedezés, a Fedezett import és a Kedvezményes árú forrás  a tárgyhónapot megelőző 

hónapra allokált részéből fogyasztásra fel nem használt mennyisége. 

7.42. PTöbblet (HUF/kWh-ban kifejezve): a QTöbblet mennyiséggel súlyozott átlagára.  

7.43. PTöbblet-1 (HUF/kWh-ban kifejezve): a QTöbblet-1 mennyiséggel súlyozott átlagára.” 
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4. melléklet az 5/2022. (VI. 30.) TIM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz 
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2022. harmadik negyedévre

A B C

1.
Egyetemes szolgáltatót ellátó 

földgázkereskedő

Földgázforrás mennyisége 

(kWh)

Földgázforrás ára 

(forint/kWh)

2. MVM CEEnergy Zrt. 918 000 000  3,222
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1315/2022. (VI. 30.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2018-00117 
azonosító számú, az „Újabb esélytöbblet a Baksiaknak!” című projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva egyetért az  EFOP-2.4.1-16-2018-00117 azonosító számú, „Újabb esélytöbblet a  Baksiaknak!” című projekt  
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  projekt esetében az  1.  mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott, 
összesen legfeljebb 15 699 942 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség  
– a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.)  
Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a központi költségvetés XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 
kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1315/2022. (VI. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt hatályos 

támogatási szerződés 

szerinti összköltsége 

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés f ) pontja alapján 

az EFOP előirányzat hazai 

társfinanszírozása terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.4.1-16-

2018-00117
Újabb esélytöbblet 

a Baksiaknak!
Baks Községi 

Önkormányzat
200 000 000 15 699 942 215 699 942

A projekt keretében 12 darab 
szociális bérlakás kialakítása 
történik meg, 4 darab 
háromlakásos lakóépület 
építésével.
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A miniszterelnök 51/2022. (VI. 30.) ME határozata
címzetes főjegyzői cím adományozásáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslatára

dr. Balázs László, a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,
Fehérné dr. Bodó Mariann, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának jegyzője,
dr. Sebestyén Ildikó, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője és
dr. Venicz Anita, Sárbogárd Város Önkormányzatának jegyzője

részére

– 2022. július 1-jei hatállyal, határozatlan időre –

címzetes főjegyzői címet adományozok.

  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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