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III. Kormányrendeletek

A Kormány 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelete
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses 
határvadászokra vonatkozó szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 27.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szerződéses határvadász jogviszonya

1. §  A szerződéses határvadász (a  továbbiakban: határvadász) az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv tisztesi rendfokozati állománycsoportba tartozó személyi állományának tagja, aki hároméves határozott időre 
szóló szerződésben vállalja a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Rtv.) 1.  § (2)  bekezdés  
10., 11. és 13.  pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódó rendvédelmi feladatok (a  továbbiakban: 
határvadász feladat) ellátását.

2. § (1) A  határvadászra a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvénynek (a  továbbiakban: Hszt.) a  hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy
a) szolgálati jogviszonyon az e rendelet szerinti szerződéses jogviszonyt,
b) hivatásos állomány tagján a határvadászt,
c) kinevezésen a jogviszonyt létesítő szerződés megkötését,
d) állományilletékes parancsnokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv azon szervezeti 

egységének vezetőjét, amely a jogviszonyt létesítő szerződést megkötötte,
e) szolgálati beosztáson a határvadász beosztást,
f ) szolgálati elöljárón a  határvadásszal szemben parancs, intézkedés kiadására vagy munkáltatói jogkör 

gyakorlására jogosult, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyt,
g) szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályon a szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályt
kell érteni.

 (2) A határvadászra a Hszt. 13. § (1) bekezdése, a Hszt. 13. § (3)–(7) bekezdése, a Hszt. 15. §-a, a Hszt. 16. § (2) bekezdése, 
a  Hszt. 32.  §-a, a  Hszt. 33.  §-a, a  Hszt. 36–40.  §-a, a  Hszt. 44–82. §-a, a  Hszt. 83–100.  §-a, a  Hszt. 106–107.  §-a, 
a  Hszt. 111–113.  §-a, a  Hszt. 114–131.  §-a, a  Hszt. 133.  §-a, a  Hszt. 142.  §-a, a  Hszt. 143.  §-a, a  Hszt. 147.  §-a,  
a Hszt. 148. §-a, a Hszt. 153. §-a, a Hszt. 153/A. §-a, a Hszt. 154–162. §-a, a Hszt. 166. §-a, a Hszt. 171. § (1) bekezdés 
c), d) és f )–h)  pontja, a  Hszt. 171.  § (2)  bekezdése, a  Hszt. 172–174/A.  §-a, a  Hszt. 175.  § (2)–(7)  bekezdése, 
a  Hszt. 177.  §-a, a  Hszt. 177/A.  §-a, a  Hszt. 180.  §-a, a  Hszt. 265.  §-a, a  Hszt. 266.  §-a, a  Hszt. 277–290.  §-a,  
a Hszt. 317/A–317/D. §-a, a Hszt. 320–339. §-a nem alkalmazható.

 (3) A  határvadászra a  Hszt. 82/A–82/K.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  határvadász a  rendvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítésre és rendvédelmi egészségkárosodási járadékra kilenc év szerződéses 
jogviszony után jogosult.

 (4) A határvadász tekintetében
a) a Hszt. 134.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  heti szolgálatteljesítési idő 

meghaladhatja a  heti negyven órát, de a  heti szolgálatteljesítési idő négyhavi átlagban a  heti 48 órát nem 
haladhatja meg,
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b) a Hszt. 135.  § (1)  bekezdésétől eltérően – ha az  a  folyamatos szolgálatteljesítéshez, a  helyszíni váltás 
biztosításához szükséges – a  napi szolgálatteljesítési idő meghaladhatja a  napi tizenkét órát, de a  napi 
szolgálatteljesítési idő tizenhat óránál nem lehet hosszabb.

3. § (1) A  szerződéses jogviszony az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a  határvadász között 
létrejött különleges jogviszony a  határvadász feladat ellátása érdekében, amelyben mindkét felet a  sajátos 
rendvédelmi körülményeknek megfelelő, a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályban és más jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg.

 (2) A  határvadász a  szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségeit − az  általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv rendeltetés szerinti feladatainak megvalósítása érdekében − egyes alapjogai korlátozásának 
elfogadásával teljesíti.

 (3) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határvadász részére a  (2)  bekezdés szerinti 
kötelezettségeihez igazodó, azok teljesítéséhez szükséges feltételeket, az e  rendeletben megállapított díjazást, 
juttatásokat és kedvezményeket biztosítja.

4. § (1) Szerződéses jogviszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes magyar állampolgárral létesíthető,
a) aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, de az ötvenötödik életévét még nem töltötte be,
b) aki vállalja, hogy az e rendelet szerinti határvadász vizsgát sikeresen teljesíti,
c) aki elfogadja egyes alapvető jogainak Hszt. szerinti korlátozását,
d) aki megfelel a  rendészetért felelős miniszter által meghatározott, a  határvadász beosztásnak megfelelő 

egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek,
e) aki írásbeli nyilatkozattal tudomásul veszi az életvitele kifogástalanságának szerződéses jogviszony létesítését 

megelőző ellenőrzését,
f ) aki tudomásul veszi, hogy szerződéses jogviszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta 

és beleegyezése nélkül – törvényben meghatározott esetekben és módon – a  belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,

g) aki tudomásul veszi és elfogadja a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott 
kötelezettségeket, valamint

h) akinél nem állnak fenn a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a Hszt. 41. §-a szerinti körülmények.
 (2) A szerződéses jogviszony létesítésekor az (1) bekezdés szerinti alkalmassági feltételeket az érintett igazolja.
 (3) A  kifogástalan életvitel-ellenőrzés – Hszt. 42. és 43.  §-a szerinti – szabályait a  határvadász esetében az  alábbi 

eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a kifogástalan életvitel ellenőrzésére kizárólag a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően kerülhet sor,
b) a kifogástalan életvitel ellenőrzését az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vezetője 

által kijelölt személy (a továbbiakban: kezdeményező) kezdeményezi,
c) a kifogástalan életvitel-ellenőrzést az  arra törvényben vagy az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben felhatalmazott szerv 
a kezdeményezéstől számított 10 napon belül lefolytatja,

d) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés befejezésekor az  arra törvényben vagy az  Alaptörvény 53.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben felhatalmazott 
szerv határozathozatal nélkül, csupán a  kizárólag az  életvitel kifogásolhatóságát megalapozó körülmények 
fennállásáról vagy azok hiányáról tájékoztatja a kezdeményezőt,

e) a kifogástalan életvitel-ellenőrzés eredményétől függetlenül a szerződéses jogviszony – az állományilletékes 
parancsnok döntése alapján – létrehozható.

5. § (1) A jogviszony szerződéssel, hároméves határozott időtartamra jön létre (a továbbiakban: állományba vétel).
 (2) A szerződéses jogviszonyba kinevezett határvadász esküt tesz, amelynek szövege a következő:

„Én, .......................................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, 
ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimről legjobb 
tudásom szerint gondoskodom; Magyarország államhatárának védelme érdekében kötelezettségeimet betartom, 
hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
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 (3) Ha a határvadász az eskü letételét megtagadja, a szerződéses jogviszony létesítésére az érvénytelenség szabályait 
kell alkalmazni.

 (4) Az eskü letételéig a határvadász nem állítható szolgálatba.
 (5) A  szerződéses jogviszony létesítéséről szóló szerződésnek (a  továbbiakban: szerződés) tartalmaznia kell 

a  szerződéses jogviszonyra vonatkozó minden lényeges adatot, így különösen a  szerződéses jogviszony kezdetét, 
a  határvadász szolgálati és szolgálatteljesítési helyét, rendfokozatát, illetményét, ruházati ellátási normáját, 
szolgálatteljesítési időrendjét, továbbá a  próbaidő tartamát, és ha szükséges, a  képzettségek megszerzésére 
kötelezést.

 (6) A  szerződést, valamint a  munkaköri leírást a  határvadász részére legkésőbb a  szolgálat első napján át kell adni  
egy példányban.

 (7) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  tájékoztatási kötelezettségét a  rendészetért felelős miniszter által kiadott 
rendeletben meghatározottak szerint teljesíti.

 (8) A szerződéses jogviszony létesítésekor hat hónapos próbaidőt kell kikötni.
 (9) A határvadász a próbaidő alatt a  jogszabályban meghatározott illetményre és a szolgálat teljesítéséhez szükséges 

egyéb ellátásra jogosult.
 (10) A próbaidő alatt a szerződéses jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
 (11) A szerződéses jogviszony közös megegyezéssel meghosszabbítható, legfeljebb további hároméves időtartamra.
 (12) Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a  meghosszabbított szerződéses jogviszony közös 

megegyezéssel a  hosszabbítást követően – legfeljebb a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet követő 
harmadik év végéig – meghosszabbítható határozott időtartamra.

6. § (1) A  határvadász szolgálati érdekből határvadász beosztásában való meghagyása mellett, beleegyezése nélkül 
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe 
határvadász feladat teljesítésére átrendelhető.

 (2) A  más helységbe való átrendelések együttes időtartama naptári évenként a  négy hónapot nem haladhatja meg. 
A  négy hónap leteltétől számított hat hónapon belül újabb átrendelésre nem kerülhet sor. Méltánylást érdemlő 
személyi vagy családi érdekből azonban e  korlátoktól el lehet tekinteni. E  korlátoktól a  határvadász kérelmére is  
el lehet térni.

7. § (1) A szerződéses jogviszony megszűnik
a) a határvadász halálával,
b) a Hszt. 10.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben, ha a  szerződéses jogviszony érvénytelen 

jognyilatkozat alapján jött létre,
c) a határozott idő leteltével,
d) a határvadász hivatásos állományba vételével.

 (2) A szerződéses jogviszony megszüntethető
a) közös megegyezéssel,
b) lemondással,
c) a szerződés felbontásával,
d) azonnali hatályú lemondással,
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

 (3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződés felbontásának esetei:
a) létszámcsökkentés vagy átszervezés,
b) a határvadász feladat megszűnése,
c) ha a határvadász a beosztás betöltésére alkalmatlanná válik,
d) ha a határvadász szolgálatteljesítése nem megfelelő,
e) ha az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által előírt képzési és ismeretmegújító 

vizsgakötelezettséget a határvadász nem teljesíti,
f ) ha az összeférhetetlenség megszüntetését a határvadász elmulasztotta,
g) fenyítés kiszabása,
h) a szerződéses jogviszony létesítését kizáró, a Hszt. 41. § (1) bekezdése szerinti körülmények beállása,
i) a Hszt. szerinti méltatlanná válás.

 (4) A  szerződéses jogviszony az  állományilletékes parancsnok és a  határvadász közös megegyezésével bármikor 
megszüntethető. A megszüntetést bármelyik fél kezdeményezheti, és azt indokolni nem kell.
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 (5) A  (4)  bekezdés szerinti közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a  szerződéses jogviszony 
megszűnésének napját – ha abban a  szerződéses jogviszony megszűnése napja előtt megegyeztek –, 
a  határvadásznak és az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek a  szerződéses jogviszony 
megszüntetéséből eredő jogait és kötelezettségeit. A  jogokban és kötelezettségekben való megegyezés nem 
feltétele a szerződéses jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének. A felek a megállapodástól csak 
közös akarattal térhetnek el.

 (6) A  határvadász a  szerződéses jogviszonyáról – a  szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejét, valamint a  váratlan 
támadás időszakát kivéve – lemondhat.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti lemondás esetén a  lemondási idő két hónap, de a  felek ennél rövidebb időtartamban 
is megállapodhatnak, a  lemondási idő azonban nem terjedhet túl a  szerződésben meghatározott határozott 
időtartamon.

 (8) Aki a  szerződéses jogviszonyáról lemondott, a  lemondási idő elteltével elveszti a  jogszabályban meghatározott, 
a  volt határvadász részére a  szolgálat alapján a  szerződéses jogviszony megszűnését követően is biztosított 
jogosultságokat.

 (9) Ha a  szolgálati elöljárója részéről a  határvadászt a  Hszt.-ben meghatározott jogaiban vagy emberi méltóságában 
olyan súlyos sérelem érte, amely miatt szerződéses jogviszonyának fenntartása nem várható el tőle, az arra okot adó 
körülmény megjelölésével azonnali hatályú lemondással élhet.

 (10) A  (9) bekezdés szerinti azonnali hatályú lemondás esetén az arra okot adó körülmény meglétét a határvadásznak 
kell bizonyítania. Az  ok megalapozatlansága esetén a  határvadász köteles a  (7)  bekezdés szerinti lemondási 
időre járó illetménynek megfelelő összeget az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek 
megtéríteni, és az esetlegesen felmerült kárért helytállni. Ha az azonnali hatályú lemondás oka és az azt megalapozó 
körülmények valósnak bizonyulnak, vagy a  rendvédelmi szerv azt nem vitatja, az  általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv a határvadász részére a szerződésből hátralévő időtartamra járó alapilletményt köteles 
fizetni.

 (11) A szerződéses jogviszony
a) (3) bekezdés a) és b) pontja miatti megszűnése esetén, vagy
b) (3)  bekezdés c)  pontja szerinti megszűnés esetén, ha az  alkalmatlanság nem a  határvadásznak felróható 

okból következett be,
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  hátralévő időtartamra járó alapilletmény 50%-át 
köteles kifizetni a határvadász részére.

8. § (1) A határvadász a határvadász feladatai ellátását akkor kezdheti meg, ha – az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv által meghatározott határidőn, de legfeljebb a  szerződéses jogviszony létesítésétől számított 
kilencven napon belül – sikeres határvadász vizsgát tett
a) az Rtv.-ben részére meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti 

ismeretekből, azok gyakorlati alkalmazásából,
b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, 

valamint a  Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben – az  államhatár védelméhez, valamint a  hivatalos 
személy jogálláshoz kapcsolódó – meghatározott rendelkezések ismeretéből,

c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezések ismeretéből.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti vizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet a  határvadász a  rendészetért felelős 
miniszter által rendeletben meghatározott képzésen sajátít el. A  vizsga részletes tartalmi feltételeit, valamint 
a vizsgaszabályzatot a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékét 
a rendészetért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

 (4) A  határvadász az  (1)  bekezdésben meghatározott képzés elvégzését követően évente ismeretmegújító képzésen 
és vizsgán köteles részt venni, amelynek során a jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazhatóságából, 
valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesz vizsgát.

9. § (1) A  határvadász az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határvadász ezred kötelékében, 
a szerződés szerinti szervezeti egységnél szerződéses állományban, tisztesi rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot.

 (2) A határvadász rendfokozata
a) az állományba vétel napjától egy évig határvadász őrvezető,
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b) a második évtől határvadász tizedes,
c) a harmadik évtől határvadász szakaszvezető.

10. § (1) A határvadásznak meg kell felelnie a rendészetért felelős miniszter által meghatározott, a határvadász beosztásának 
megfelelő egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek.

 (2) Az alkalmassági feltételeket a határvadász tudomására kell hozni, és az alkalmasságot rendszeresen ellenőrizni kell.
 (3) A határvadász kizárólag olyan vizsgálatra kötelezhető, amelyet az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

megállapítása érdekében jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz ír elő, és a  vizsgálatot végző orvos 
vagy pszichológus, illetve – a fizikai alkalmasság vizsgálatakor – a felmérést végző szakmailag indokoltnak tart.

 (4) Ha a  határvadász az  előírt követelményeknek nem felel meg, határidő tűzésével az  adott vizsgálatot meg kell 
ismételni.

 (5) Ha a határvadász a megismételt vizsgálaton sem felelt meg a követelményeknek, a 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint 
kell eljárni.

 (6) Az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat során keletkezett adat 
kezelésének célja
a) az alkalmasság felmérése és a határvadász alkalmasságának minősítése,
b) a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez az  egészségi, pszichológiai vagy 

fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása.
 (7) A  (6)  bekezdés alapján kezelhető adatnak minősül az  alkalmasság felméréséhez és az  alkalmassági minősítéshez 

felhasznált egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozó adat.
 (8) A  (6)  bekezdésben meghatározott célból az  egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati 

adatokat a  vizsgálatot végző orvos, pszichológus vagy sportszakember, továbbá e  szakemberekből álló bizottság 
kezeli, az kizárólag részükre továbbítható.

 (9) A  határvadász jogosult az  egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját 
megismerni, és kérelmére annak másolatát az  általános adatvédelmi rendelet 15.  cikk (3)  bekezdésében foglaltak 
szerint rendelkezésére kell bocsátani.

 (10) Az  állományilletékes parancsnoknak és a  személyügyi szervnek az  alkalmasság minősítésére vonatkozó adat 
továbbítható.

 (11) A  (8)  bekezdésben meghatározott adat a  szerződéses jogviszonnyal összefüggő jogvitában, valamint 
büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság részére továbbítható.

 (12) A (6) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra vonatkozó vizsgálati adat 
és az egészségügyi adat a szerződéses jogviszony megszűnését követő tizedik év december 31. napjáig kezelhető. 
Ha a  szerződéses jogviszony létesítésére nem kerül sor, a  szerződéses jogviszony létesítését célzó alkalmassági 
vizsgálat során az  egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy 
egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven belül meg kell semmisíteni.

 (13) Ha az  alkalmassági vizsgálatot végző a  vizsgálat során kábítószer fogyasztására utaló körülményeket észlel, 
arról – kizárólag a  felmerült gyanú tényének közlésével – az  állományilletékes parancsnokot köteles értesíteni. 
Az  állományilletékes parancsnok az  így tudomására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni. Az  adatokat 
törölni kell, ha az adatok átvételét követő kilencven napon belül fegyelmi vagy büntetőeljárás nem indul.

11. § (1) A Hszt. 109. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése akkor 
lehetséges, ha az  nem ellentétes az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv feladataival, vagy 
nem veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását vagy az általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv tekintélyét.

 (2) A  határvadász a  munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítését az  állományilletékes parancsnoknak köteles 
bejelenteni.

12. § (1) A  határvadász évente az  e  § szerinti alapszabadságra és pótszabadságra, továbbá a  Hszt. 144–146.  §-a szerinti 
pótszabadságra jogosult.

 (2) A határvadász a Hszt.-ben meghatározott feltételekkel szülési és illetmény nélküli szabadságot vehet igénybe.
 (3) Az alap- és pótszabadság, valamint a szülési szabadság idejére távolléti díj jár.
 (4) A  (3)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  szülési szabadság idejére járó távolléti díj személyi jövedelemadóval 

és a  munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az  adó- és járulékkedvezmények 
figyelmen kívül hagyásával számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint a  kötelező egészségbiztosítás 
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ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett  
– az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.

 (5) A határvadász alapszabadsága évi huszonöt munkanap.
 (6) A határvadászt

a) az állományba vétel napjától egy évig 1 munkanap,
b) a második évtől 2 munkanap,
c) a harmadik évtől 3 munkanap
pótszabadság illeti meg.

 (7) Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a  határvadász számára a  betegség miatti 
keresőképtelenség időtartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.

 (8) A betegszabadság tartamára a távolléti díj 100%-a jár.
 (9) A  (7)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a  társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi 

baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a  várandósság miatti keresőképtelenség 
időtartamára.

 (10) Év közben kezdődő szerződéses jogviszony esetén a határvadász a betegszabadság arányos részére jogosult.

13. § (1) A  határvadász a  szerződéses jogviszonya alapján alapilletményre, a  (8)  bekezdés szerinti pótlékra és határvadász 
szolgálati pótlékra jogosult. A határvadász szolgálati pótlék mértékét és folyósításának rendjét a rendészetért felelős 
miniszter rendeletben határozza meg.

 (2) Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.
 (3) Az alapilletménynek el kell érnie a garantált bérminimum összegét.
 (4) A  határvadász az  állományilletékes parancsnok döntése alapján idegennyelv-tudási pótlékra jogosult, ha 

az idegennyelv-tudás a határvadász feladatának ellátásához szükséges.
 (5) Az  idegennyelv-tudást az  államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal 

egyenértékű okirattal kell igazolni.
 (6) Az idegennyelv-tudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként

a) komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga esetében a  rendvédelmi illetményalap 50%-a, szóbeli vagy írásbeli 
nyelvvizsga esetében 25-25%-a,

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében a  rendvédelmi illetményalap 30%-a, szóbeli vagy írásbeli 
nyelvvizsga esetében 15-15%-a,

c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében a rendvédelmi illetményalap 15%-a.
 (7) Ha a  határvadász ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú vagy különböző típusú és 

különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a határvadász a magasabb mértékű pótlékra jogosult.
 (8) A  határvadász a  szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a  rendészetért felelős miniszter 

által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel és folyósítási rend szerint a következő pótlékra jogosult:
a) az éjszakai pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5%-a, valamint
b) a készenléti pótlék teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25%-a, kiemelt készenlét esetén 1%-a.

 (9) A  (8)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti pótlék a  határvadász részére a  pótlékkal elismert tevékenység tényleges 
kifejtésének idejére jár.

14. §  A határvadász szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésére a Hszt. XV. fejezetét kell 
megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a Hszt. 181. § (3) és (4) bekezdése, a Hszt. 184. § (4) bekezdése, a Hszt. 185. § 
(1) bekezdés d)–g) pontja, valamint a Hszt. 215. §-a nem alkalmazható.

15. § (1) Ha a  Hszt. szerinti szolgálati jogviszony szerződéses határvadász jogviszonyból áthelyezéssel létesül, a  próbaidő 
kikötése kötelező, azzal, hogy próbaidő legfeljebb hat hónap időtartamra köthető ki. Mellőzhető a  próbaidő 
kikötése, ha az áthelyezett rendelkezik a szolgálati beosztás ellátásához előírt rendvédelmi képzettséggel.

 (2) A Hszt. 280. §-a szerinti szolgálati időként kell figyelembe venni a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 
szervnél szerződéses határvadász jogviszonyban töltött időt is.

 (3) A  Hszt. 291.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Magyar Rendvédelmi Kar a  rendvédelmi szervek hivatásos állománya, 
szerződéses határvadász tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai 
köztestülete.
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16. §  Felhatalmazást kap a  rendészetért felelős miniszter, hogy a  szerződéses határvadászok tekintetében rendeletben 
határozza meg
  1. a ruházati ellátási normát, a  rendszeresített egyenruha és egyenruházati termékek, a  rendfokozati és 

a fegyvernemi jelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját,
  2. a szolgálati igazolvány adattartalmát és a szolgálati jelvénnyel történő ellátás rendjét,
  3. hogy a  szerződéses határvadász mely vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök esetében, 

valamint a  készpénz, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában mely értékhatárt meghaladóan korlátozható abban, hogy azokat 
a  szolgálatban magánál tartsa, valamint a  korlátozás feltételeit, továbbá a  magáncélú telekommunikációs 
eszközök szolgálatellátás során történő használatának korlátozására vonatkozó szabályokat,

  4. a személyügyi igazgatás rendjét,
  5. a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok 

körét és a vizsgálat végrehajtásának szabályait,
  6. azon fertőző betegségek körét, amelyek esetében a  határvadász beosztáshoz kapcsolódóan védőoltás 

elrendelésének van helye, továbbá a kötelező védőoltás elrendelésének, az igénybevétel elhalasztásának és 
a kötelező védőoltás alóli mentesítésnek a részletes szabályait,

  7. a technikai ellenőrzés alkalmazásának feltételeit, az  alkalmazható eszközök körét és a  technikai ellenőrzés 
alkalmazására vonatkozó eljárási szabályokat,

  8. az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság követelményeit, az  egészségi, pszichológiai és fizikai 
alkalmassági követelmények felmérésének keretszabályait, az  alkalmassági vizsgálatok fajtáit, a  felmérést 
végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi, pszichológiai és fizikai 
alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást,

  9. a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárást,
10. a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait,
11. a rendvédelmi egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját és az  igénybe vevők 

körét, továbbá a  társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses egészségügyi 
szolgáltatás, valamint a szolgáltatás térítésének módját,

12. a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az  összeférhetetlenség megszüntetésével és 
tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárást,

13. a határvadász képzés részletes tartalmai elemeit, a  határvadász vizsga részletes tartalmi feltételeit, 
a vizsgaszabályzatot, valamint a határvadász képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és 
képzettségek jegyzékét, a határvadász képzés más rendészeti képzésbe történő beszámításának rendjét,

14. a szolgálatteljesítési idő és a  túlszolgálat szolgálatszervezéssel összefüggő szabályait, az  alkalmazható 
szolgálati időrendszereket és azok kereteit,

15. a túlszolgálat, valamint a  készenlét elrendelésének és a  pihenőidő kiadásának a  rendjét, valamint 
a  nyilvántartás szabályait, továbbá a  túlszolgálat elszámolásának és a  túlszolgálatért járó szabadidő 
kiadásának rendjét,

16. a szabadság nyilvántartásának és kiadásának rendjét, valamint a határvadászra irányadó munkarendtől eltérő 
szolgálati időbeosztás esetén szabadságként kiadandó szolgálati napok kiszámításának módját,

17. az illetmény és pótlékok megállapításának és folyósításának rendjét,
18. a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások fajtáit, mértékét, a  jogosultság feltételeit, 

az  azokban való részesítés, a  megállapítás, a  kifizetés, az  elszámolás, a  visszatérítés és visszatérítési 
kötelezettség esetén az  elengedés részletes rendjét, a  kedvezményes üdültetésben, az  üdülési 
hozzájárulásban részesítés rendjét, feltételeit,

19.  a  határvadász kiemelkedő munkavégzéséért vagy a  feladatok hosszabb időn át történő eredményes 
végzéséért adható elismerésben részesítés feltételeit és rendjét,

20. a természetbeni ellátás mértékét és feltételeit, az abban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, valamint 
a kiadás, az elszámolás, a visszatérítés rendjét,

21. a fegyelmi eljárás rendjét,
22. a kártérítési felelősséggel kapcsolatos eljárások részletes szabályait,
23. a szociális és kegyeleti gondoskodás rendjét, a szolgálati panasz elbírálásának rendjét.
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2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény eltérő alkalmazása

17. §  Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya
a) hivatásos állományú rendőrökből,
b) igazságügyi alkalmazottakból,
c) rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból,
d) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalókból,
e) tisztjelöltekből, valamint
f ) szerződéses határvadászokból
állhat.

18. §  Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az  Rtv. 1.  § (2)  bekezdés 10., 11. és 13.  pontjában 
meghatározott feladatok ellátásáról a  szerződéses határvadász jogviszonyban foglalkoztatott tagja útján is 
gondoskodhat.

19. § (1) A határvadász az Rtv. szerinti feladatai ellátása során
a) az Rtv. IV. Fejezetében foglaltak szerint jár el, ide nem értve a  szolgálati időn kívüli intézkedési 

kötelezettségét,
b) – az  Rtv. 34.  §-ában, az  Rtv. 34/A.  §-ában, az  Rtv. 38–40.  §-ában, az  Rtv. 45.  §-ában, az  Rtv. 45/A.  §-ában,  

az  Rtv. 46.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, az  Rtv. 46/A.  §-ában és az  Rtv. 46/B.  §-ában meghatározott 
intézkedések kivételével – az  Rtv. V. Fejezete szerinti rendőri intézkedéseket foganatosítja, valamint azon 
rendőri intézkedések során, amelyek foganatosítására nem jogosult, a  végrehajtó rendőr tevékenységét 
biztosíthatja,

c) jogosult az Rtv. VI. Fejezete szerinti kényszerítő eszközök alkalmazására.
 (2) A  határvadász  Rtv. szerinti szolgálati elöljárója alatt a  határvadásszal szemben parancs, intézkedés kiadására vagy 

munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyt kell érteni.
 (3) A  határvadász intézkedése vagy annak elmulasztása, illetve a  kényszerítő eszköz alkalmazása elleni jogorvoslatra 

az Rtv. IX. Fejezete rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. § (1) A határvadász az Rtv. 7. § (1) bekezdése szerinti védett állomány körébe tartozik.
 (2) Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alkalmazásában foglalkoztatottnak minősül a szerződéses határvadász 

jogviszony is.

3. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény eltérő alkalmazása

21. §  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a  továbbiakban: Áhtv.) 5.  § (1a) és (1b)  bekezdésétől eltérően 
a határvadász is feltartóztathatja:
a) Magyarország területének a  Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2.  cikk 2.  pontjának megfelelő külső 

határ szerinti határvonalától, illetve a  határjeltől számított 8 km-es sávon belül a  Magyarország területén 
jogellenesen tartózkodó külföldit, és az  Áhtv. 5.  § (1)  bekezdése szerinti létesítmény legközelebbi kapuján 
átkísérheti, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, valamint

b) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején a  határvadász Magyarország területén a  Magyarország 
területén jogellenesen tartózkodó külföldit, és az Áhtv. 5. § (1) bekezdése szerinti létesítmény legközelebbi 
kapuján átkísérheti, kivéve, ha bűncselekmény gyanúja merül fel.

4. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény eltérő alkalmazása

22. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény (a  továbbiakban: Knytv.) 5.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően nem csökkenthető 
a  szolgálati járandóság összege, ha a  jogosult Hszt. szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat 
ellátására irányuló jogviszonyt létesít, a jogviszony létesítését követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése 
hónapjának utolsó napjáig.
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23. §  A Hszt. szerinti szerződéses határvadász vagy iskolaőri feladat ellátására létrejött jogviszony esetén 
az  e  jogviszonyokból származó kereset, jövedelem nem számít bele a  Knytv. 11.  § (1)  bekezdése szerinti éves 
keretösszeg összegébe.

5. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

24. §  A Készenléti Rendőrség az  Országos Rendőr-főkapitányság – közvetlenül az  országos rendőrfőkapitány útján 
ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként közreműködik 
az  államhatár őrizetében, az  államhatár jogellenes átlépésének megelőzésében és megakadályozásában, 
az  államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a  tömeges méretű migráció kezeléséhez 
szükséges intézkedésekben, valamint a határrendészeti feladatok végrehajtásában.

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

25. § (1) A  szerződéses határvadász állomány tagja a  rendvédelmi szervre utaló rendfokozati jelzőt a  rendfokozatot 
megelőzően elhelyezve használja.

 (2) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredénél foglalkoztatott szerződéses határvadászok esetében a rendfokozati 
jelző megnevezése: „határvadász”.

 (3) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredénél foglalkoztatott szerződéses határvadászok esetében a rendfokozati 
jelző rövidítése: „hat. vad.”.

 (4) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred önálló állománytáblázattal rendelkező szervezeti egység.
 (5) A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred állományilletékes parancsnoka: ezredparancsnok.

7. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 27. § 2022. augusztus 15-én lép hatályba.

27. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelete
egyes államháztartási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  §, a  7.  § 2.  pontja, valamint a  8.  § 1. és 2.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. §, a 4. § és a 8. § 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. §, a 6. § (2) bekezdése, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § (1)  bekezdése, a  7.  § 1.  pontja és az  1.  melléklet tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7.  § 3. és 4.  pontja, valamint a  8.  § 3. és 4.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § 
(1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9–11. § és a 4–6. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1a) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 11.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél gazdasági vezetőt nem kell megbízni, 
e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott követelményeit
a) az önkormányzati hivatal, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetőjére, illetve
b) az irányító szerv vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési 
szerv vezetőjére
kell alkalmazni, kivéve, ha az  önkormányzati hivatal, illetve a  társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 
költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az e rendelet gazdasági vezetőre meghatározott 
követelményeknek és a költségvetési szerv vezetője a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására írásban kijelölte. 
Az  e  bekezdésben meghatározott esetben a  9.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok ellátásáért az  a) és b)  pontban 
meghatározott személy felel az e bekezdésben meghatározott kivétellel.”

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 88.  § (1)  bekezdése 
a következő d) ponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatás folyósítása)
„d) az Áht. 51. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett Kincstárnál 
vezetett fizetési számlájára”
(történő kifizetéssel lehetséges.)

3. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 128.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Kincstár a  működési előirányzatokra jutó központi támogatás január havi keretét – a  honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium 1–7.  címéhez tartozó költségvetési szervek, valamint a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a  személyi juttatások 1/12-ének 35%-ával és a  munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 1/12-ével csökkenti. A  Kincstár ettől a  fejezetet irányító szerv kérelmére 
eltérést engedélyezhet.”
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4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 141.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„141.  § (1) A  helyi önkormányzat, továbbá az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati 
költségvetési szerv részére az Áht. 83. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeget – a (2) bekezdés szerinti költségvetési 
támogatás kivételével – az Áht. 84. § (1)–(3) bekezdése szerinti fizetési számlára kell folyósítani.
(2) Az Áht. 51. § (4) bekezdésének hatálya alá tartozó költségvetési támogatást az önkormányzat Kincstárnál vezetett 
fizetési számlájára kell folyósítani.”

5. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. § (2a) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség mértékének megállapítása során a  Kormány irányítása 
alá tartozó központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat – a  XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezet Alapok alapja pénzügyi eszközök fejezeti kezelésű előirányzatainak kivételével – bevételként 
elszámolt európai uniós programokból származó és egyéb uniós bevételek tekintetében előre jelzett bevételei 
összegét nem kell figyelembe venni.”

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a a következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében a  (2)  bekezdés szerinti fejezeti 
egyenleget a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8., valamint a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 
9–21. címek között megosztva kell figyelembe venni az eltérések megállapítása során.”

6. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

 (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 5. melléklete a 2. melléklet és
2. 6. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

7. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 1/D. § (1) bekezdés b) pontjában a „94/2018. (V. 22.)” szövegrész helyébe a „182/2022. (V. 24.)” szöveg,
2. 9. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „(4a)–(4c)” szövegrész helyébe a „(4a) és (4b)” szöveg,
3. 52.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „miniszteri biztost,” szövegrész helyébe a „miniszteri biztost, valamint” 

szöveg,
4. 52. § (4) bekezdés d) pontjában a „vezetőjét, valamint” szövegrész helyébe a „vezetőjét.” szöveg,
5. 88. § (1) bekezdés b) pontjában a „számlájára, vagy” szövegrész helyébe a „számlájára,” szöveg és
6. 88. § (1) bekezdés c) pontjában a „lehetséges.” szövegrész helyébe a „lehetséges, vagy” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 9. § (5) bekezdés c) pontja,
2. 9. § (5b) bekezdése,
3. 52. § (4) bekezdés e) pontja,
4. 55. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja és
5. 88. § (4) bekezdése.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet és
2. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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10. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „vagyonról 
fejezetenként” szövegrész helyébe a „vagyonról – a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
fejezeti kezelésű előirányzatai esetében címenként – fejezetenként” szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 2. § (5) bekezdése,
2. 31. § (4) és (5) bekezdése,
3. 32. § (5)–(7) bekezdése és
4. 33. § (4) bekezdése.

3. A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő 
beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A központi beszerző szerv kijelöléséről, a  védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének 
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem tartoznak e  rendelet hatálya alá a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon 
beszerzései, amelyek)
„g) a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 9., 20. és 21.  címet érintő beszerzései, és nem minősülnek védelmi és 
biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésnek.”

4. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2022. július 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

 I. Az államháztartás központi alrendszerében
 1. a központi költségvetés I. fejezeténél – az a)–h) pontban meghatározott kivétellel – az Országgyűlés Hivatala 

és annak főigazgatója,
a) a 8–11. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
b) a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tekintetében a  Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság és annak elnöke,
d) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak elnöke,
e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tekintetében a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal és annak elnöke,
f ) a Nemzeti Választási Iroda tekintetében a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke,
g) a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tekintetében a  Nemzeti Emlékezet Bizottságának 

Hivatala és annak főigazgatója,
h) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tekintetében a  Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatósága és annak elnöke,
 2. a központi költségvetés II. fejezeténél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak hivatalvezetője,
 3. a központi költségvetés III. fejezeténél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,
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 4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és annak főtitkára,
 5. a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,
 6. a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,
 7. a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,
 8. a központi költségvetés IX. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – a Belügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 4. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 9. a központi költségvetés X. fejezeténél az  Igazságügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 119. §-a szerinti 
tagja,

10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és 
a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,
a) a 3. és a  7.  cím, valamint a  30.  cím 1.  alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében 

a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,
b) a 32.  cím 4.  alcíme tekintetében a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
11. a központi költségvetés XII. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
12. a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja, 

a 21. cím 3. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
15. a központi költségvetés XVI. fejezeténél az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a 

szerinti tagja,
16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a 

szerinti tagja, a 21. cím 1. és 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a 
szerinti tagja,

17. a  központi költségvetés XVIII. fejezeténél a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 
a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,

18. a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
19. a  központi költségvetés XX. fejezeténél – az  a) és b)  pontban meghatározott kivétellel – a  Kulturális és 

Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
a) a 21.  cím 1.  alcíme tekintetében a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak 

elnöke,
20. a  központi költségvetés XXI. fejezeténél – az  a) és b)  pontban meghatározott kivétellel – a  Miniszterelnöki 

Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 21.  cím 22.  alcíme tekintetében a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
21. a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
22. a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,
23. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
24. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,
25. a  központi költségvetés XXXV. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
26. a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat elnöke,
27. a központi költségvetés XLI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
28. a  központi költségvetés XLII. fejezeténél a  Pénzügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr.  148.  §-a szerinti 

tagja,
29. a  központi költségvetés XLIII. fejezeténél a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
30. a központi költségvetés XLIV. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
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31. a központi költségvetés L. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
32. a központi költségvetés LI. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
33. a  központi költségvetés LXII. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
34. a központi költségvetés LXV. fejezeténél a Bethlen Gábor Alapért felelős testület,
35. a központi költségvetés LXVI. fejezeténél a Technológiai és Ipari Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a 

szerinti tagja,
36. a  központi költségvetés LXVII. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
37. a  központi költségvetés LXXI. fejezeténél a  Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a  Pénzügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
38. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – a Belügyminisztérium és 

Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 2. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

39. a  központi költségvetés XLVII. fejezeténél – az  1–19.  pontban meghatározott kivétellel – a  Pénzügy-
minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 1. az  1.  cím 2.  alcíme tekintetében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,
 2. az  1.  cím 3.  alcíme tekintetében a  Miniszterelnöki Kabinetiroda és a  Kormánynak a  Ktfr.  103.  §-a 

szerinti tagja,
 3. az 1. cím 4. alcíme – a 3–5. jogcímcsoport kivételével – tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,
 4. az  1.  cím 4.  alcím 3. és 4. jogcímcsoportja tekintetében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
 5. az  1.  cím 4.  alcím 5. jogcímcsoportja tekintetében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,
 6. a  2.  cím 1.  alcíme – a  3., 7., 11., 13. és 14. jogcímcsoport kivételével – tekintetében 

a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,
 7. a  2.  cím 1.  alcím 3., 7. és 13. jogcímcsoportja tekintetében a  Miniszterelnökség és a  Kormánynak 

a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,
 8. a  2.  cím 1.  alcím 11. és 14. jogcímcsoportja tekintetében a  Miniszterelnökség és a  Kormánynak 

a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
 9. a 2. cím 3. alcíme és 4. alcím 2. jogcímcsoportja tekintetében az Agrárminisztérium és a Kormánynak 

a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
10. a 2. cím 12. alcíme tekintetében Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
11. a  2.  cím 6.  alcíme, valamint a  4.  cím tekintetében a  Technológiai és Ipari Minisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a szerinti tagja,
12. a  2.  cím 7.  alcíme tekintetében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 139. §-a szerinti tagja,
13. a  2.  cím 8.  alcíme tekintetében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
14. a 2. cím 12. alcíme tekintetében a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
15. a 2. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti 

tagja,
16. a  2.  cím 10.  alcíme tekintetében a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak 

a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
17. a 2. cím 11. alcíme tekintetében a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti 

tagja,
18. a 2. cím 13. alcíme tekintetében az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a 

szerinti tagja,
19. a 3. cím tekintetében az Építési és Beruházási Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a szerinti 

tagja.
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 II. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében
1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) – a  közös önkormányzati hivatal kivételével – a  helyi önkormányzat által irányított költségvetési 
szerv esetében a képviselő-testület, közgyűlés és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a  közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke,

c) a társulás által irányított költségvetési szerv esetében a társulási tanács és annak elnöke,
d) a területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács által 

irányított költségvetési szerv esetében a  térségi fejlesztési tanács és a  térségi fejlesztési tanács 
elnöke,

2. a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében
a) a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke,
b) az országos nemzetiségi önkormányzat esetében az országos nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete és a képviselő-testület elnöke.”

2. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

8

államháztartás 
központi 

alrendszerébe 
tartozó költségvetési 

szerv, kivéve 
a honvédelemért 

felelős miniszter által 
vezetett minisztérium 
és az általa irányított 
költségvetési szervek 

(ide nem értve 
a 20. címen szereplő 

költségvetési 
szerveket), 

valamint a polgári 
nemzetbiztonsági 

szolgálatok

a személyi 
juttatásokat, 

valamint egyéb 
kifizetéseket terhelő, 

továbbá azokkal 
összefüggésben 

felmerülő közterhek

Kincstár
havonta, 

a hónap 16-áig

az adatszolgáltatás 
elmulasztása 
esetén annak 
teljesítéséig 

a Kincstár 
az előirányzat-
felhasználási 

keret megnyitást 
felfüggeszti, 

a költségvetési 
szerv fizetési 

számlája terhére 
benyújtott fizetési 
megbízásokat nem 

teljesíti



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 111. szám 4305

 2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

10

fejezetet irányító 
szerv, elkülönített 
állami pénzalap 
kezelő szerve, 

társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjai 

kezelő szerve

a költségvetési évben 
– a fejezetbe tartozó 

költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 

előirányzatok, 
központi kezelésű 

előirányzatok – 
a kezelt elkülönített 

állami pénzalap, 
társadalombiztosítás 

pénzügyi alapja 
előirányzatai terhére 

devizában történő 
várható kifizetésekről 

összesítve, 
az 500 millió forint 
feletti kifizetéseket 

egyedileg megjelölve

Kincstár
havonta,

a hónap 25-éig

 3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

14

32. §  
(1)–(5) bekezdése, 

32/A. § (2) bekezdése 
és 33. § (1) és 

(2) bekezdése szerinti 
szervezet

adatszolgáltatás 
az elemi 

költségvetésről
Kincstár

32. § (6) bekezdése 
és 33. § (1) és 
(2) bekezdése 

szerint

 4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 14b sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

14b
a kötelezettséget 

vállaló szerv

az Áht. 36. § 
(2) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalás 

létrejöttére, 
összegére, fizetési 

ütemezésére, 
valamint adatainak 

módosítására, 
a kötelezettség- 

vállalás 
megszűnésére 

vonatkozó 
információk

Kincstár

a kötelezettség- 
vállalás létrejöttét, 

módosítását, 
megszűnését 

követő öt napon 
belül
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 5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

20

fejezetet irányító 
szerv, államháztartás 

központi 
alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv

a 167. §  
(2)–(4) bekezdése 

szerinti előirányzat-
módosítások, 

átcsoportosítások

Kincstár
167. §  

(2)–(4) bekezdése 
szerint

 6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

21
a 169. § szerinti 

szervezet

a 169. § szerinti 
időközi költségvetési 

jelentés
169. § szerint 169. § szerint

az adatokat 
alátámasztó
– könyvelési 
rendszerből 

a Kincstár 
által közzétett 

adatszerkezetben 
előállított – teljes 

főkönyvi kivonatot 
elektronikus úton 

mellékelni kell 
a Kincstár által 
működtetett 
elektronikus 

adatszolgáltató 
rendszerben, 

a főkönyvi 
kivonat állományi 

számláinak 
nyitó értékeit 

a Kincstár az éves 
költségvetési 

beszámoló 
elfogadását 

követő időszakra 
vonatkozó 

adatszolgálta- 
tásoknál vizsgálja

 7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 22. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

22
a 170. § szerinti 

szervezet

a 170. § 
szerinti időközi 
mérlegjelentés

170. § szerint 170. § szerint
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 8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt 
táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

25a

az állam és 
a Gazdasági 

Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet, 

a Nemzetközi 
Valutalap és 

a Világbank között 
kötött szerződések 

végrehajtásáért 
felelős

nemzetközi pénzügyi 
intézménnyel kötött 
szerződésben előírt 
rendszeres, illetve 

eseti adatszolgáltatás 
– beleértve 

a finanszírozott 
beruházások 

helyszíni 
ellenőrzésében való 

közreműködést, 
a nemzetközi 

pénzügyi intézmény 
képviselőivel való 
együttműködést, 

valamint 
a szerződésekből 

fakadó állami 
kötelezettség- 

vállalások 
teljesítése és 

az érintett szereplők 
együttműködése 
javítása céljából 
összehívott eseti 
rendszerességű 

egyeztetéseken való 
részvételt –  

a nemzetközi 
pénzügyi intézmény 

által megkívánt 
formában és 
tartalommal

állam- 
háztartásért 

felelős 
miniszter

szerződés/egyedi 
igény szerint



4308 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 111. szám 

25b

az állam és  
– 25a pontban 
meghatározott 
kivételekkel – 
a nemzetközi 

pénzügyi 
intézmények között 
kötött szerződések 

végrehajtásáért 
felelős

nemzetközi pénzügyi 
intézménnyel kötött 
szerződésben előírt 
rendszeres, illetve 

eseti adatszolgáltatás 
– beleértve 

a finanszírozott 
beruházások 

helyszíni 
ellenőrzésében való 

közreműködést, 
a nemzetközi 

pénzügyi intézmény 
képviselőivel való 
együttműködést, 

valamint 
a szerződésekből 

fakadó állami 
kötelezettség- 

vállalások 
teljesítése és 

az érintett szereplők 
együttműködése 
javítása céljából 
összehívott eseti 
rendszerességű 

egyeztetéseken való 
részvételt –  

a nemzetközi 
pénzügyi intézmény 

által megkívánt 
formában és 
tartalommal

gazdaság- 
fejlesztési 
miniszter

szerződés/egyedi 
igény szerint
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3. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt 
táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1
Kötelezően közzéteendő 

közérdekű adat megnevezése
Közzétételre kötelezett Közzététel helye Frissítés Megőrzés)

12

A közbeszerzési eljárás 
eredményeként 

az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv, továbbá 
a fejezeti kezelésű előirányzat, 

elkülönített állami pénzalap 
terhére megkötött, nettó 100 
millió forint teljesítési értéket 

meghaladó szerződések 
alapján teljesített kifizetés 

összege, közvetlen jogosultja 
és a kifizetés időpontja

a) Az ajánlatkérő 
vagy

b) irányító 
szerve

a) Az ajánlatkérő 
honlapja, ennek 

hiányában
b) az irányító 

szerv honlapja

A kifizetést 
követő 8 napon 

belül.

Az előző állapot 
nem törölhető.

4. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I. fejezet 8–11.  címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV. fejezet 21.  cím 3.  alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. és 7. jogcímcsoportjába 

tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 9. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XXI. fejezet 22.  cím 3.  alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
10. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLIII. fejezet 1.  cím 2.  alcím 2. jogcímcsoport 

3.  jogcímébe, 2.  cím 2.  alcím 4. jogcímcsoportjába és 6.  cím 1. és 5.  alcímébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok,

11. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII. fejezet 1.  cím 1., 3., 5., 6. és 7.  alcímébe, 3.  cím 
3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet L. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
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13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, 
valamint

14. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII. fejezet 2.  címébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok.”

5. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám
Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör

Adatszolgáltatás 

gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

2.
XI. fejezet 32. cím 

4. alcím
kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásával 

kapcsolatos kötelezettségek 
(támogatói okiratok) és 

a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 

3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi 
nemzetiségi önkormányzatok 

támogatásával kapcsolatos 
kötelezettségek (támogatói 
okiratok) és a kifizetésekkel 

kapcsolatos követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

4.

XVII. fejezet 
21. cím 1. és 

5. alcím; 
XLII. fejezet 1. cím 

1–3., 5., 8–10. 
és 12–16. alcím, 

2–3. cím, 
4. cím 2. alcím 

2. jogcímcsoport, 
7. cím 2. alcím, 
31. cím, 32. cím 

1. alcím 12. és 22. 
jogcímcsoport; 
L. fejezet 1–2. 
és 4–5. cím; 
LI. fejezet, 

LXXII. fejezet 
2. cím 2. és 

3. alcím

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, 
elemi költségvetés elkészítéséhez 

szükséges adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét megelőző 
8. napig

5.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó 

közhatalmi bevételekkel (pótlékok, 
bírságok) kapcsolatos követelések 

és kötelezettségek, a tartozások 
fejében átvett eszközökkel 

kapcsolatos adatok. A vállalkozások 
folyó támogatásához 

kapcsolódó követelések és 
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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6.

XX. fejezet 
21. cím 1. alcím 

1. jogcímcsoport 
8. jogcím, 

3. jogcímcsoport 
2. jogcím

fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett 
ellátásokkal kapcsolatos 

követelések és a kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

7.

XLI. fejezet
Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, 
elemi költségvetés elkészítéséhez 

szükséges adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét megelőző 
8. napig

8.

A hitelekkel, kölcsönökkel, 
értékpapírokkal, más finanszírozási 

célú műveletekkel (különösen 
betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek, 

egyéb eszközök (különösen 
értékpapírok, betétek, 
devizaszámlák) adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

9.  L. fejezet 3. cím
Szabályozott 

Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága

Bányajáradék beszedésével 
kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

10.
XLII. fejezet 4. cím 

2. alcím 1. és 
3. jogcímcsoport

a bírságot, egyéb 
központosított 

bevételt beszedő 
szervezet

A bevételekkel kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek 

adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

11.
XLII. fejezet 4. cím 

2. alcím 4. és 
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet
A bevételekkel kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

12.
XLII. fejezet 
33. cím 3. és 

4. alcím

Magyar Exporthitelt 
Biztosító Zrt.

Magyar Export-Import 
Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Állami kezességbeváltásból eredő 
követelések, a kamatkiegyenlítési 

rendszer keretében fennálló 
követelések és kötelezettségek, 

a kárkintlévőség, egyéb állammal 
szembeni követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

13.
XLII. fejezet 

33. cím 5. alcím
Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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14.
XLII. fejezet 

33. cím 7. alcím

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 

Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 

viszontgarancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

15.
XLII. fejezet, 

37. cím
Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez 
való hozzájárulásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

16.
XLVII. fejezet 

1. cím 7. alcím

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos és jogtalanul 

igénybe vett lakás célú állami 
támogatásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv, ERSTE 
Lakástakarék Zrt., 

Fundamenta – 
Lakáskassza Zrt., 

OTP Lakástakarék Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul 
igénybe vett állami támogatásával 

kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai.

17.
nincs címrendhez 

kötve
Magyar Nemzeti Bank

Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez.

Évente egyszer, 
a beszámoló 

elfogadását követően 

18.
nincs címrendhez 

kötve
fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek 
be nem váltott állománya adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

19.
nincs címrendhez 

kötve

Európai Uniós 
támogatások pénzügyi 

lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 

beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 

teljesítésében részt 
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 

kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés által 

korábban megelőlegezett, lezárt 
EU-s támogatási konstrukciókhoz 

kapcsolódó átadásra kerülő 
Európai Unióval szembeni 

követelések adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

”
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6. melléklet a 245/2022. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.  11.) Korm. rendelet 15.  melléklet K123.  pont e)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(K123. Egyéb külső személyi juttatások
Ezen a rovaton kell elszámolni)
„e) az  önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők juttatásait, a  honvéd tiszti alapképzésben részt vevő szerződéses 
állományú katona ösztöndíját, a  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját és egyéb pénzbeli juttatásait, a  rendvédelmi 
tanintézeteknél tisztképzésben és tiszthelyettes képzésben részesülők juttatásait, a honvédelemért felelős miniszter 
által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati ösztöndíjat, a  honvéd kollégiumok, 
gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek juttatásait, a  honvédelemért felelős miniszter által a  polgári 
felsőoktatási intézmények hallgatói és a  honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a  katonai szolgálat 
vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjat, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó 
árvák részére alapított ösztöndíjat, továbbá a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait,”

A Kormány 246/2022. (VII. 8.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet alatt az ukrán állampolgárok egyes társadalombiztosítási ellátásainak egyszerűsítéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való 
együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 
16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az  „a Magyar Népköztársaság és a  Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetsége közötti együttműködésről a  szociális ellátás területén” című egyezmény 7.  cikk (1)  bekezdésének 
a  táppénzre – ideértve a  baleseti táppénzt is – vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során a  magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező ukrán állampolgárnak
a) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény vagy
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
szerinti szálláshelyét állandó lakóhelynek kell tekinteni.

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

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Milton Friedman” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank − Milton Friedman születésének 110.  évfordulója alkalmából − „Milton Friedman” 
megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. július 11.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy ceruzát egyensúlyozó kéz ábrázolása látható. A ceruza ábrázolása fölött a mennyiségi 

pénzelmélet friedmani újraértelmezésében központi szerepet játszó, a  pénz forgalmi egyenletét leíró képlet 
– „M×v=P×Q” – látható. A ceruza ábrázolása alatti három sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „15000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, kissé lejjebb, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az  emlékérme hátlapján Milton Friedman félalakos portréja látható. A  portrétól balra, két egymás alatti sorban 
a „MILTON FRIEDMAN”, valamint Milton Friedman születésének és halálának évét jelölő „1912–2006” felirat olvasható. 
A hátlap jobb oldali szélén, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. július 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

   

2. melléklet a 25/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Milton Friedman” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank − Milton Friedman születésének 110.  évfordulója alkalmából − „Milton Friedman” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. július 11.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy ceruzát egyensúlyozó kéz ábrázolása látható. A ceruza ábrázolása fölött a mennyiségi 

pénzelmélet friedmani újraértelmezésében központi szerepet játszó, a  pénz forgalmi egyenletét leíró képlet 
– „M×v=P×Q” – látható. A ceruza ábrázolása alatti három sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés és 
a „FORINT” felirat, kissé lejjebb, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Milton Friedman félalakos portréja látható. A  portrétól balra, két egymás alatti sorban 
a „MILTON FRIEDMAN”, valamint Milton Friedman születésének és halálának évét jelölő „1912–2006” felirat olvasható. 
A hátlap jobb oldali szélén, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának 
képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. július 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
 

   

2. melléklet a 26/2022. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2022. (VII. 8.) MNB rendelete
az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kb)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a Magyarországon székhellyel rendelkező, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerint intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzésére 
kötelezett hitelintézetre, valamint a  Hpt. VI. fejezete szerinti prudens működésre vonatkozó követelményeknek 
megfelelni köteles, a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény szerinti befektetési vállalkozásra (a továbbiakban 
együtt: intézmény) terjed ki.

2. §  Az  intézmény a  Hpt. 87.  § (2), illetve (3)  bekezdése szerinti, a  tárgynegyedévre vonatkozó intézményspecifikus 
anticiklikus tőkepuffert, illetve tőkepufferrátát az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
az  intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-
technikai standardok megállapításáról és a  680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2020. december 17-i (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendeletben foglalt adatszolgáltatási követelményeknek 
megfelelően számítja ki.

3. §  A Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta mértéke 
a)  2023. június 30-ig 0 százalék,
b) 2023. július 1-jétől 0,5 százalék.

4. §  Azon harmadik országban lévő féllel szembeni kitettségek esetében, amelyeknél ezen kitettségek szerinti 
ország kijelölt hatósága vagy e  rendelet nem állapít meg eltérő anticiklikus tőkepufferrátát, 0 százalékos mértékű 
anticiklikus tőkepufferráta alkalmazandó.

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

6. §  Hatályát veszti az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről szóló 
57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 210/2022. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
37. § (8) bekezdése és 94. § (2) bekezdése alapján – a kultúráért és innovációért felelős miniszternek a fenntartóval 
egyetértésben tett javaslatára – a Dunaújvárosi Egyetemen Dr. András István főiskolai tanárt a 2022. július 1. napjától 
2026. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2022. június 30.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 5.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04124-2/2022.

A Kormány 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének címrendjét 2022. július 15-i fordulónappal az 1. és 2. melléklet 
szerint módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: 2022. július 15.
 2. felhívja a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy gondoskodjanak a  Magyar 

Államkincstárnál
a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és 

azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői
Határidő: 2022. július 11.
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 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, 
hogy 2022. január 1-jei határnappal az  1.  pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a  fejezetet 
irányító szerv vezetőjének teljesített adatszolgáltatása alapján – az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi 
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetését hajtsa végre.

Felelős: pénzügyminiszter, érintett miniszterek
Határidő: az adatszolgáltatás tekintetében 2022. július 11. 

az átvezetés tekintetében 2022. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2022. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó – eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő – intézményi, fejezeti kezelésű 
és központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím-

csoport
Jogcím

BELÜGYMINISZTÉRIUM

334473 14 03 00 00 00 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 20 02 00 00 00

334462 14 03 01 00 00
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 
intézményei

20 02 03 00 00

391162 14 03 02 00 00 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 20 02 04 00 00

343306 14 06 00 00 00 Oktatási Hivatal 20 06 01 00 00

351417 14 08 00 00 00 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 20 07 01 00 00

002972 14 09 00 00 00 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 20 10 00 00 00

331651 14 09 01 00 00 Országos Kórházi Főigazgatóság 20 10 01 00 00

331662 14 09 02 00 00 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 20 10 02 00 00

002994 14 10 00 00 00 Országos Mentőszolgálat 20 14 00 00 00

002950 14 11 00 00 00 Nemzeti Népegészségügyi Központ 20 16 00 00 00

233507 14 14 00 00 00 Országos Vérellátó Szolgálat 20 17 00 00 00

334484 14 15 00 00 00 Klebelsberg Központ 20 18 00 00 00

399284 14 20 31 00 00 Köznevelési feladatok támogatása

244234 14 20 31 01 00 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 20 20 02 03 00

343328 14 20 31 02 00 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 20 20 02 04 00

343617 14 20 31 04 00 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 20 20 04 11 00

381106 14 20 31 06 00 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 20 20 04 15 00

386373 14 20 31 07 00 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 20 20 04 16 00

384584 14 20 31 08  00 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 20 20 08 01 00

266190 14 20 32 00 00
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

20 20 19 00 00

244201 14 20 32 01 00 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások  támogatása 20 20 19 01 00

385606 14 20 32 02 00
Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos 
finanszírozása

20 20 19 02 00
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346473 14 20 32 03 00
Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére 
biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati 
bérrendezéssel összefüggő támogatások

20 20 19 08 00

385595 14 20 32 04 00
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása

20 20 19 12 00

059811 14 20 32 05 00 Gyermekvédelmi Lakás Alap 20 20 19 13 00

265967 14 20 32 06 00 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 20 20 19 15 00

295313 14 20 32 07 00 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 20 20 19 16 00

003056 14 20 33 00 00 Egészségügyi ágazati előirányzatok 20 20 22 00 00

386706 14 20 33 01 00 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 20 20 22 01 00

343684 14 20 33 02 00 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 20 20 22 24 00

368628 14 20 33 04 00 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 20 20 22 28 00

295302 14 20 33 05 00 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 20 20 22 32 00

359462 14 20 35 00 00 Peres ügyek 20 20 49 00 00

343628 14 21 07 00 00 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 20 21 03 00 00

ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

399295 16 10 00 00 00 Fejezeti kezelésű előirányzatok

385540 16 10 02 00 00 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 11 30 01 14 00

347773 16 10 03 00 00 Határon túli műemlék-felújítási program 11 30 01 50 00

360584 16 10 04 00 00 Nemzeti Kastélyprogram 11 30 01 88 00

399173 16 11 00 00 00 Központi kezelésű előirányzatok

391428 16 11 02 00 00 A Nemzeti Tervvagyonnal  kapcsolatos bevételek és kiadások 11 32 08 00 00

391439 16 11 02 01 00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 11 32 08 01 00

391440 16 11 02 02 00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 11 32 08 02 00

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

384139 13 08 02 41 00 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 22 19 01 13 00

399306 13 20 00 00 00 Sport intézmények

298224 13 20 01 00 00 Nemzeti Sportközpontok 20 03 00 00 00

368517 13 20 02 00 00 Országos Sportegészségügyi Intézet 20 10 03 00 00

256589 13 21 00 00 00 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok 20 20 23 00 00

386395 13 21 01 00 00 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 20 20 23 04 00

297446 13 21 02 00 00 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 20 20 23 05 00

386406 13 21 03 00 00 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése 20 20 23 06 00
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386417 13 21 04 00 00 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 20 20 23 08 00

386428 13 21 05 00 00 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások 20 20 23 23 00

387017 13 21 06 00 00
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása

20 20 23 29 00

386439 13 21 07 00 00 Kiemelt sportegyesületek támogatása 20 20 23 30 00

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

005214 20 01 00 00 00 Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 20 01 00 00 00

368895 20 02 00 00 00 Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 11 19 00 00 00

347895 20 05 00 00 00 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 17 07 00 00 00

354406 20 06 00 00 00 Szakképzési Centrumok 17 08 00 00 00

000989 20 03 00 00 00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 17 09 00 00 00

227942 20 07 00 00 00 Egyetemek, főiskolák 17 14 00 00 00

388928 20 20 09 00 00 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 11 30 01 20 00

282178 20 20 09 01 00 Nemzeti Tehetség Program 11 30 01 20 01

348573 20 20 09 02 00 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 11 30 01 20 02

368239 20 20 09 03 00 Wacław Felczak Alap 11 30 01 20 04

385584 20 20 09 04 00 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 11 30 01 20 05

031831 20 20 09 05 00 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 11 30 01 20 07

368739 20 20 09 06 00 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 11 30 01 20 09

368784 20 20 09 07 00 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 11 30 01 20 10

379295 20 20 09 08 00 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 11 30 01 20 14

243156 20 20 09 10 00 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 11 30 01 20 16

387873 20 20 09 11 00
Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok 
támogatása

11 30 01 20 17

351739 20 20 09 12 00
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi 
és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

11 30 01 20 19

362028 20 20 10 00 00
Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani 
Központ működtetése

17 20 36 04 00

381939 20 20 12 00 00 Felsőoktatási feladatok 17 20 67 00 00

386340 20 20 12 01 00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 17 20 67 01 00

302891 20 20 12 02 00 Felsőoktatás speciális feladatai 17 20 67 02 00

386351 20 20 12 03 00
Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok 
támogatása

17 20 67 07 00
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KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

367206 18 07 10 00 00 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 11 30 01 28 00

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

000648 21 04 00 00 00 Alkotmányvédelmi Hivatal 14 08 00 00 00

019370 21 05 00 00 00 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 14 09 00 00 00

235006 21 06 00 00 00 Nemzeti Információs Központ 14 10 00 00 00

000659 21 07 00 00 00 Információs Hivatal 18 04 00 00 00

270034 21 08 00 00 00 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 17 11 00 00 00

347762 21 20 01 28 00 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 14 20 01 56 00

257101 21 20 01 29 00 Autópálya rendelkezésre állási díj 22 19 01 03 00

256101 21 20 01 30 00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 22 19 01 04 00

270701 21 20 01 31 00 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 22 19 01 05 00

375995 21 20 01 32 00 Nemzetközi tagdíjak 22 19 01 07 00

375340 21 21 04 00 00
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások

43 03 00 00 00

ÚJ 21 22 00 00 00 Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok

368206 21 22 01 00 00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 22 21 03 00 00

295980 21 22 03 00 00 Peres ügyek 22 21 02 00 00

ÚJ 21 22 04 00 00 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások

208987 21 22 04 01 00 CEB tagdíj 42 36 03 00 00

379617 21 22 04 03 00 NBB tőkeemelés 42 36 06 00 00

223614 21 23 00 00 00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 22 20 00 00 00

004888 21 23 01 00 00 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 22 20 01 00 00

MINISZTERELNÖKSÉG

379273 11  30 1 21   00
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

21 20 01 23 00

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

297102 15 26 02 07 00 Rendkívüli kormányzati intézkedések 22 21 04 01 00

TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

006606 17 15 00 00 00 Országos Meteorológiai Szolgálat 12 12  00  00  00
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035884 
(ÁHT-I) 
399384 

(ÚJ ÁHT-T)

17 16  00  00  00 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 20 11 00 00 00

380240 17 21 03 06 00 Az NHKV Zrt. támogatása 43 02 02 01 00

391873 17 21 13 00 00
A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások

43 04 00 00 00

391862 17 21 13 01 00 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 43 04 01 00 00

391884 17 21 13 01 01 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 43 04 01 01 00

391895 17 21 13 01 02 Egyéb bevételek 43 04 01 02 00

391217 17 21 13 02 00 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 43 04 02 00 00

391228 17 21 13 02 01
Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások 
megtérítése

43 04 02 01 00

380251 17 21 13 02 02 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása 43 04 02 02 00

397773 17 21 13 02 03 Egyéb kiadások 43 04 02 03 00

GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

384973 19 3 11  00  00 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) 15 26 03  00  00

385028 19 3 12  00  00 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) 15 26 04  00  00

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

351895 43 02 02 06 00 Eximbank Zrt. tőkeemelése 18 08 02 01 01

GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

387817 47 02 01 10  00 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 47 02 09 02 00

280578 47 02 01 11  00 Területfejlesztési feladatok 47 02 05 02 00

ÚJ 47 02 11  00  00
Gazdaság újraindítását szolgáló sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

376217 47 02 11 01  00
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, 
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

47 02 01 06 00

ÚJ 47 02 12  00  00 Gazdaság újraindítását szolgáló belügyi fejezeti kezelésű előirányzatok 

352051 47 02 12 01  00 Egészséges Budapest Program 47 02 08 01  00

379395 47 02 12 02  00 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 47 02 08 02  00

264923 47 02 12 03  00 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 47 02 08 05 04

ÚJ 47 02 13  00  00
Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű 
előirányzatok 
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387806 47 02 13  01  00 Fővárosi fejlesztések 47 02 01 05 00

368840 47 02 07 06  00 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 47 02 02 00 00

387695 47 02 08 00 00
Gazdaság újraindítását szolgáló kulturális és innovációs  fejezeti kezelésű 
előirányzatok

359084 47 02 08 07 00
Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes 
képzéseinek kiegészítő finanszírozása

47 02 06 05 00

379673 47 02 08 08 00
Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók 
részére

47 02 01 08 00

2. melléklet az 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2022. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó – eredeti előirányzattal nem rendelkező, megosztásra nem kerülő – intézményi, fejezeti 
kezelésű és központi kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

ÚJ címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-

csoport
Jogcím Fejezet Cím Alcím

Jogcím-

csoport
Jogcím

ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

391417 16 10 05 00 00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 11 30 01 03 00

353695 16 10 06 00 00
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai 
feladatainak támogatása

11 30 01 10 00

348040 16 10 08 00 00 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 11 30 01 56 00

360606 16 10 11 00 00 Nemzeti Várprogram 11 30 01 90 00

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

397762 13 08 02 42 00 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása 22 19 01 15 00

ÚJ 13 09 00 00 00 Központi kezelésű előirányzatok

ÚJ 13 09 02 00 00
A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

392562 13 09 02 02 00 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 20 21 05 06 01
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KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

394062 20 20 12 04 00 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása 17 20 36 05 00

348651 20 20 12 05 00 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 17 20 67 04 00

380362 20 20 12 06 00 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 17 20 67 12 00

398073 20 20 12 07 00 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 17 20 67 13 00

393106 20 20 12 08 00 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó felsőoktatási beruházások 17 20 69 02 00

397384 20 21 06 00 00
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások

17 21 08 00 00

397395 20 21 06 01 00
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások

17 21 08 01 00

397417 20 21 07 00 00
Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 09 00 00

397406 20 21 07 01 00
Debreceni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

17 21 09 01 00

397428 20 21 08 00 00
Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 10 00 00

397439 20 21 08 01 00
Kecskeméti Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

17 21 10 01 00

398651 20 21 09 00 00
Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 11 00 00

398662 20 21 09 01 00 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 17 21 11 01 00

398717 20 21 10 00 00
Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
bevételek és kiadások

17 21 12 00 00

398728 20 21 10 01 00
Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások

17 21 12 01 00

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

394117 18 07 11 00 00 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 11 30 01 83 00

MINISZTERELNÖKSÉG

375328 11 30 01 25 00 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 21 20 01 15 00

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

397084 21 20 01 33 00 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 2021. évi maradvány 22 19 01 01 00

386739 21 20 01 34 00 Fejezeti általános tartalék 22 19 01 14 00
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GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

387617 47 02 12 05 00 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése 47 02 04 01 00

374373 47 02 12 04  00 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 47 02 08 06 00

386440 47 02 11 02  00 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 47 02 08 03 00

353795 47 02 08 09 00 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 47 02 06 04 00

387562 47 02 01 12 00 Kerékpáros fejlesztések 47 02 06 01 03
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A Kormány 1323/2022. (VII. 8.) Korm. határozata
az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 17.  §-ában, valamint a  Kvtv. 4.  mellékletében foglalt táblázat 2.  pont 116.  sorában biztosított jogkörében 
eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 3.  Eximbank  Zrt. kamatkiegyenlítése alcím – 1094/2022. (II.  28.) Korm. határozattal módosított – kiadási 
előirányzatának legfeljebb 21 700 000 000 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1324/2022. (VII. 8.) Korm. határozata
az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz
a) a kultúráért és innovációért felelős miniszternek,
b) a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárának,
c) a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkárának,
d) a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárának,
e) a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárának,
f ) az igazságügyi miniszternek,
g) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek,
h) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának,
i) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának,
j) a területfejlesztési miniszternek,
k) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatójának,
l) a Magyar Államkincstár elnökének,
m) a Központi Statisztikai Hivatal elnökének,
n) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökének és
o) a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatójának
egy-egy képviselője.”

 2. Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
a) 1. pontjában a „központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010.  évi XLIII.  törvény 30.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése” szöveg,

b) 3. pont b) alpontjában és 8. pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs 
Minisztérium” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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