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III. Kormányrendeletek

A Kormány 349/2022. (IX. 12.) Korm. rendelete
a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

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, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A különleges földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges feltételeket a  miniszter rendeletben 
határozza meg, amelyben rögzíti)
„c) a földgáz legmagasabb beszerzési árát, amely nem lehet magasabb, mint
ca) a  Kereskedő által a  különleges földgázkészlet biztosításához szükséges földgázforrás beszerzése céljából 
2022. szeptember 1. napjáig megkötött szerződés alapján átvett földgázmennyiség ára alapján,
cb) a Kereskedő által egyéb forrásból beszerzett földgázmennyiség esetében pedig a szerződéskötés időpontjában 
érvényes piaci árak alapján
képzett, és – bármely forrás esetén – legfeljebb az MGP pontig felmerülő, a rendszerhasználati díjakat, a kapcsolódó 
árfixálás költségeit tartalmazó ár.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bn)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében 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 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 85/U. § (1) bekezdésében a „400 000” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg,
b) 85/U. § (2) bekezdésében a „35 000” szövegrész helyébe a „62 000” szöveg
lép.
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2. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8/G. § (1) bekezdésében a „400 000” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg lép.

 (2) Az  R. 8/I.  § (2)  bekezdésében a „8/G.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti” szövegrészek helyébe a „8/G.  § (1)  bekezdése 
szerinti” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az R. 8/G. § (2) és (3) bekezdése.

3. A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 
84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) 
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében a „400 000” szövegrész helyébe az „500 000” szöveg lép.

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

4. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 48.  § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszterelnök általános helyettese a  nemzeti és történelmi emlékhelyekhez, valamint a  nemzeti 
emlékpontokhoz kapcsolódó feladatok tekintetében – a  magyar államot a  kulturális örökség védelméről szóló  
2001. évi LXIV. törvény 86.  §-a és 87.  §-a alapján megillető elővásárlási jog gyakorlása kivételével – a  Kormány 
kulturális örökség védelméért felelős tagja.”

5. Záró rendelkezések

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

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

A belügyminiszter 29/2022. (IX. 12.) BM rendelete
a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló  
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 29/2022. (IX. 12.) BM rendelethez

Az R. 4. számú melléklet „A” jelű rész 1. KÉRŐLAP A TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSÁHOZ alcíme helyébe a  következő 
alcím lép:
„1. KÉRŐLAP A TERHESSÉG MEGSZAKÍTÁSÁHOZ
A magzati élet védelméről szóló törvény 6.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja alapján, a  6.  § (2)  bekezdésének 
figyelembevételével a Családvédelmi Szolgálat munkatársa tölti ki.

 1. Személyi adatok:
a kérelmező neve: ......................................................................................
leánykori neve: ...........................................................................................
anyja neve: ...................................................................................................
születési helye, ideje: ..............................................................................., ...... év ...................... hó ....... nap
lakóhelye: .....................................................................................................
tartózkodási helye: ....................................................................................

 2. Az állapotos nő bemutatta azt a 202.......... év .................... hó ...... napján kelt orvosi leletet, amely szerint a terhességet 
................ hetesnek állapította meg dr. ....................................................... szülész-nőgyógyász szakorvos, személyi orvosi 
bélyegző száma: ................, működési helye: ..................................... (intézet, rendelő). A  bemutatott orvosi lelet rögzíti, 
hogy az  állapotos nő számára az  egészségügyi szolgáltató a  magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt 
egyértelműen azonosítható módon bemutatta.

 3. A kérelem indoka:
* a terhesség bűncselekmény következménye
* súlyos válsághelyzet
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 4. A térítési díj megállapításánál *kérem/*nem kérem a szociális kedvezmény érvényesítését.

Kelt: ......................................, 202.... év .......... hó .... napján.

......................................................................
állapotos nő aláírása

.......................................................................
az egészségügyről szóló törvény szerinti cselekvőképtelen személy esetén 

a törvényes képviselő aláírása

.......................................................................
[Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok  

gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy esetén a törvényes képviselő jóváhagyó aláírása, illetve a Családvédelmi Szolgálat 
munkatársának aláírása, amellyel igazolja, hogy a törvény 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot a törvényes képviselő megtette.]

 5. Feleségem (élettársam) döntésével egyetértek.

.................................................
jelenlévő férj (élettárs)

 6. Bűncselekmény elkövetését, illetve annak alapos gyanúját igazolta a  202..... év ........................ hó ........... napján kelt, 
......................... számú irattal a büntetőügyben eljáró hatóság.

 7. A  Családvédelmi Szolgálat részéről a  magzati élet védelméről szóló törvény rendelkezései szerint jártam el. 
Az állapotos nőt felvilágosítottam, jogairól tájékoztattam.
* térítési díj ............. forint
* szociális kedvezmény figyelembevételével
 ........... forint
* térítésmentes

Nyilvántartási napló száma: ...................................

Kelt: ........................., 202.... év ................... hó ......... napján.

P. H.

........................................................
Családvédelmi Szolgálat
munkatársának aláírása”
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A belügyminiszter 30/2022. (IX. 12.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 30/2022. (IX. 12.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 361–364. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más név 

vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran 

használt más írásmód)

Kémiai név]

361. MDMB-5Br-INACA methyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

362. ADB-D-5Br-INACA
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-decyl-1H-
indazole-3-carboxamide

363. A-PONASA N-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1-sulfonamide

364. fluetizolam
2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f ][1,2,4]triazolo[4,3-a]
[1,4]diazepine
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A külgazdasági és külügyminiszter 11/2022. (IX. 12.) KKM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek 
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény kormányzati 
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 17.  alpontjában és 39.  alpont  
1., 5. és 12.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: 
KKM rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
[E rendelet szerinti, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében a 2. melléklet szerinti táblázat]
„d) 8. sora alapján – a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott szabályok szerint – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) 9. sora alapján
ea) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
eb) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
ec) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
ed) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
ee) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
ef ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
eg) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
eh) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
ei) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,
ej) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti képzési támogatás,
ek) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti, az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában 
a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
el) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz 
nyújtott beruházási támogatás,
em) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
en) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,
eo) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási 
támogatás,
ep) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
eq) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
er) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre 
nyújtott támogatás,
es) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás”
[nyújtható.]

 (2) A KKM rendelet 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet szerinti, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében a 3. melléklet szerinti 
táblázat
a) 4. és 5. sora alapján
aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
ab) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,
ac) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,
ad) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
ae) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
af ) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
ag) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
ah) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
ai) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti eljárási és szervezési innovációs támogatás,
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aj) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti képzési támogatás,
ak) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti, az  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában 
a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás,
al) a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz 
nyújtott beruházási támogatás,
am) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,
an) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás,
ao) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási 
támogatás,
ap) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás,
aq) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
ar) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre 
nyújtott támogatás,
as) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,
at) az  Európai Bizottságnak az  SA.38454 (2015/C) (ex2015/N) C(2015) 8227 final számú, 2015. november 23-i 
határozatának megfelelő támogatás,
b) 6. sora alapján
ba) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,
bb) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
nyújtható.
(4) E  rendelet szerinti, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében a 4. melléklet szerinti 
táblázat 7. sora alapján
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13. és 14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás
nyújtható.”

2. § (1) A KKM rendelet 11. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
„6a. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az  érintett vállalkozás 
igényeihez igazítottan jön létre,”

 (2) A KKM rendelet 11. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:
„15a. kikötői infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 157. pontja szerinti infrastruktúra,”

 (3) A KKM rendelet 11. §-a a következő 33a. ponttal egészül ki:
„33a. repülőtéri infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 144. pontja szerinti infrastruktúra,”

3. §  A KKM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a  tervezett beruházás olyan induló 
beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy 
nagyvállalkozás valósít meg.”

4. §  A KKM rendelet a következő 40/I. és 40/J. §-sal egészül ki:
„40/I. § (1) A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (e § vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra 
helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –  
nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri 
infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.
(3) A  támogatás nyújtásának feltétele, hogy a  megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes alapon kell a  felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az  infrastruktúra használatáért 
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(4) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
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40/J.  § (1) A  támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási 
költsége számolható el.
(2) A  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  működési eredmény közötti 
különbséget.
(3) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.”

5. § (1) A KKM rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 4. melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.

 (2) A KKM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §  A KKM rendelet
a) 1.  § b)  pontjában a  „94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  §-a” szövegrész helyébe a  „182/2022. (V. 24.)  

Korm. rendelet 139. §-a” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „mezőgazdasági termékek feldolgozásával” szövegrész helyébe a  „helyi 

infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, mezőgazdasági termékek feldolgozásával” 
szöveg,

c) 5.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „és megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás,” szövegrész 
helyébe a  „ , megújuló energiához nyújtott beruházási támogatás és helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 
nyújtott beruházási támogatás,” szöveg,

d) 11. § nyitó szövegrészében a „11–40/C. §-a” szövegrész helyébe a „11–40/J. §-a” szöveg,
e) 1. mellékletében foglalt táblázat F:5 mezőjében a „94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 141. §” szövegrész helyébe 

a „182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 142. §” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a KKM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja,
b) 3. § (2) bekezdés b) pont bn) és bo) alpontja, valamint c) pontja és
c) 40/A–40/G. §-a.

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

9. §  Hatályát veszti a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca 
nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről 
és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 11/2022. (IX. 12.) KKM rendelethez

A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. és 14. sorral egészül ki:

(1 Áht. azonosító Címnév
Alcím- 

név
Jogcím 

csop. név
Jogcím- 

név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre 
bocsátás módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték Kezelő szerv
Lebonyo- 
lító szerv

Európai uniós 
forrásból  

finan- 
szírozott 

költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

13 367206

 

Hungary Helps Programhoz 
kapcsolódó támogatások

a) Ösztöndíjprogram támogatása
Az előirányzat lehetőséget biztosít  
a felsőfokú tanulmányok folytatására 
magyarországi képzési helyeken olyan 
keresztény fiatalok (18–30 év) számára,  
akik saját országukban vallási 
üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak 
kitéve. Az előirányzat felhasználása  
az „Ösztöndíjprogram Keresztény 
Fiataloknak” elnevezésű 
ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) 
Korm. rendelet rendelkezései szerint 
történik.
b) Hungary Helps Program
Az előirányzat fedezetet nyújt a Hungary 
Helps Programmal összefüggésben 
történő nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtás keretében ellenérték, 
valamint elszámolási és visszafizetési 
kötelezettség nélkül, adományként 
biztosított forrás biztosítására azzal 
a céllal, hogy közvetlen és azonnali 
segítségnyújtásra kerülhessen sor  
a szükséget szenvedő, üldöztetésnek 
kitett vagy humanitárius katasztrófák 
sújtotta területen élő emberek 
és közösségek részére, segítve a 
helyben megmaradásukat támogató, 
a szabad vallásgyakorlás védelmét 
előmozdító projektek megvalósítását, 
különös tekintettel az üldözött 
keresztény és más vallási kisebbségek, 
továbbá veszélyeztetett közösségek 
értékmegőrzése, helyben maradása 
érdekében. 

költségvetési szerv, magyar 
felsőoktatási intézmény, 
keresztény, egyéb egyházi, 
hitéleti, nevelési-oktatási, 
gyermekjóléti, kulturális, 
valamint szociális 
tevékenységet ellátó 
intézmény vagy közösség, 
valamint civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
alapítvány, segélyszervezet 
és az általuk alapított, 
valamint fenntartott 
intézmény, valamint más 
lokális együttműködések, 
továbbá külföldi 
kormányzati szervek, 
egyesület, közalapítvány, 
köztestület, egyházi jogi 
személy, bevett egyház, 
belső egyházi jogi személy, 
határon túli egyház, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező külföldi 
szervezet (a továbbiakban: 
határon túli szervezet), 
nem magyarországi 
székhelyű jogi személy és 
jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet  
(a továbbiakban: külföldi 
szervezet), valamint 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet

az Áht. 48. § 
(1) bekezdése 
szerint, 
jogszabály 
vagy egyedi 
döntés alapján, 
pályázati úton 
vagy pályázati 
rendszeren 
kívül kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosítható

a) egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel

b) egyéb 
kifizetés esetén 
közvetlen 
kifizetéssel, 
adománylevél 
útján, valamint 
megállapodás 
alapján 
előirányzat-
átcsoporto- 
sítással

szerződés 
vagy okirat, 
illetve 
megállapodás 
szerint

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül

Hungary Helps 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény- 
társaság  
(a továbbiakban: 
Hungary  
Helps Zrt.)
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Az előirányzat terhére támogatás 
nyújtható, valamint adomány ajánlható 
fel különösen
1. válság következtében lerombolt 
épületek, így különösen iskolák, kórházak, 
templomok, lakóházak újjáépítésére és 
üzemeltetésére;
2. krízisközpontok és menekülttáborok 
építésére, üzemeltetésére;
3. orvosi ellátásokkal kapcsolatos 
költségekre, elsősorban orvosi, ápolói 
személyzet, valamint gyógyszerek, 
gyógyászati eszközök biztosítására, 
traumatizált áldozatok részére történő 
pszichológiai kezelések nyújtására;
4. az elmenekült családok visszatérését 
segítő programok létrehozására, 
működtetésére;
5. nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, 
ösztöndíj, továbbá tankönyv- és 
taneszköz-támogatás biztosítására;
6. tárgyi eszközök beszerzése céljából, 
amelyek a krízishelyzet elhárításával, 
következményeinek enyhítésével 
összefüggésben felhasználhatók.
c) Keresztényüldözés témakörével 
összefüggő pályázatok és szakmai 
feladatok támogatása
A keresztényüldözéssel sújtott térségek 
bemutatásával kapcsolatos szakmai 
feladatok, programok támogatása, 
pályázatok meghirdetése.
Az a)–c) pont esetében a támogatás 
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható.

14 394117
Hungary Helps Ügynökség 
Nonprofit Zrt. szakmai 
feladatainak ellátása

Az előirányzat fedezetet biztosít  
a Hungary Helps Zrt. szakmai feladatainak 
ellátására. A költségvetési támogatás 
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható.

Hungary Helps Zrt. 

pályázati 
rendszeren 
kívül kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel

biztosítható

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
időarányos 
vagy teljesítés- 
arányos 
kifizetéssel

támogatási 
szerződés 
szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül



6110 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2022. évi 147. szám
 

2. melléklet a 11/2022. (IX. 12.) KKM rendelethez

 1. A KKM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat F:5 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(F

Előirányzat célja)

(5)

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja az Exportfejlesztési Pályázati 
Program lebonyolításához szükséges fedezetet. Az előirányzat fedezetet biztosíthat a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság közfeladatainak körében a kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához is közszolgáltatási vagy támogatási 
szerződés formájában. Az előirányzat forrást biztosít továbbá 
a) az Európai Űrügynökségben való tagsággal összefüggő díjfizetési kötelezettségek teljesítésére, 
b) az Európai Űrügynökség tevékenységéhez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására,
c) a bilaterális és multilaterális kapcsolatokból fakadó űrtechnológiai fejlesztések, programok, feladatok megvalósítására,
d) a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az űrkutatási, űripari nemzetközi és hazai szervezetekben való részvétel tagdíjának, 
továbbá egyéb felmerülő költségeknek (különösen projektfinanszírozás) a teljesítésére.
Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító, 
az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, 
egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban 
alapított, valamint az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű 
társulás magyarországi intézménye, valamint egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, intézmény, illetve 
szervezet működésével és fejlesztésével, valamint saját fejlesztéseik, projektjeik megvalósításával kapcsolatos költségekhez, továbbá európai területi együttműködéshez 
kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást. Az előirányzat célja továbbá a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok 
megvalósítása, kiemelt figyelemmel a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában, a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési 
stratégiájában, az erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiában, a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiában, a horvátországi magyarok vidék- és gazdaságfejlesztési 
stratégiájában és a Muravidék gazdaságfejlesztési program és akciótervben foglalt célokra, valamint a határon átnyúló együttműködésben érintett és a világjárvány 
miatt nehéz helyzetbe került magyarországi vállalkozások beruházásainak támogatására, ezenkívül az előirányzat fedezetet biztosít egyéb, határon túli projektekhez is.
Az előirányzat a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítését is szolgálja. Ennek keretében alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a vízipar 
szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő bekapcsolódáshoz. Az előirányzat célja továbbá a magyar 
nemzetközi fejlesztési együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység kiadásaihoz, nemzetközi fejlesztési együttműködésekre irányuló egyezményeken és 
bilaterális vagy multilaterális megállapodásokon alapuló fizetési kötelezettségek, fejlesztési alapokhoz való hozzájárulások, valamint humanitárius segítségnyújtás 
teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása. Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is 
teljesíthetők. Az előirányzat terhére adományozólevél útján adomány, felajánlás és segély is nyújtható. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá minden egyéb,  
a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, kormánydöntésben foglalt program, projekt és fejlesztési vagy működési támogatási cél megvalósítására. 
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 2. A KKM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. és 9. sorral egészül ki:

(1
Áht. 

azonosító
Cím- 
név

Alcím- 
név

Jogcím 
csop. 
név

Jogcím- 
név

Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők 

köre
Támogatás biztosításának 

módja
Támogatási 

előleg
Rendelkezésre 

bocsátás módja
Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

8 397140

    Beruházás 
ösztönzési 
célú képzési 
támogatások

Az előirányzat az EKD 
rendeletben foglaltak 
alapján használható fel.

Az EKD rendelet 
szerinti jogi 
személyek.

Az EKD rendeletben 
foglaltak szerint.

Az EKD 
rendeletben 
foglaltak szerint.

Az EKD 
rendeletben 
foglaltak 
szerint.

HIPA NZrt.  

9 368840

Közép-Duna 
menti 
térségfejlesztési 
feladatok

Az előirányzat  
a Közép-Duna menti 
térségfejlesztési – beleértve 
többek között  
az infrastruktúra-fejlesztési, 
innovációs, lokalizációs, 
képzési – feladatok 
megvalósításához 
szükséges forrást 
biztosítja. A költségvetési 
támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható.

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
társulás, helyi 
önkormányzat 
által fenntartott 
intézmény, 
köztestület, 
gazdasági 
társaság, központi 
költségvetési 
szerv, alapítvány, 
egyesület, 
nonprofit, valamint 
közhasznú jogállású 
szervezet

jogszabály vagy  
– pályázati rendszeren 
kívül, kérelemre hozott –  
egyedi döntés alapján 
támogatási szerződéssel 
vagy támogatói okirattal

előleg 
biztosítható

egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel

szerződés vagy 
okirat szerint

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül

PIP Közép- 
Duna Menti 
Térség- 
fejlesztési 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

igénybe vehető
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3. melléklet a 11/2022. (IX. 12.) KKM rendelethez
„3. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez

A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a külügyi központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

A B C D E F G H I J K L M N O

1.
Áht. 

azonosító
Címnév

Alcím 
név

Jogcím- 
csoport név

Jogcím- 
név

Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték
Kezelő 
szerv

Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete

2. Központi kezelésű előirányzatok

3.
A Közép-Duna menti térségfejlesztés 
gazdaság-újraindítási központi 
kezelésű előirányzatai

4. 349351 Paks II. Zrt. tőkeemelése

A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
tőkeemelése, figyelemmel 
a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló  
2011. évi CXCIV. törvény  
(a továbbiakban: Gst.) 13. §  
(4) bekezdés d) pontjára, valamint 
az Oroszországi Föderáció 
Kormánya és Magyarország 
Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi 
atomerőmű építésének 
finanszírozásához nyújtandó 
állami hitel folyósításáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről 
szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel 
kihirdetett megállapodás 
rendelkezéseire.

a Paks II. Atomerőmű 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
közvetlenül, 
esetenként  
a Gst. 13. §  
(4) bekezdés  
d) pontja szerint,  
az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. 
útján

egyösszegű vagy 
részletekben 
történő teljesítéssel, 
figyelemmel  
a Gst. 13. §  
(4) bekezdés  
d) pontjára is

alapítói 
határozat 
alapján
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5. 377106

A KKM tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó egyéb 
gazdasági társaságok 
forrásjuttatásai

Az előirányzat célja az egyes 
állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok felett  
az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek 
kijelöléséről szóló  
1/2022. (V. 26.) GFM rendelet  
(a továbbiakban: GFM rendelet) 
1. melléklet X. pontja szerinti 
táblázat 9–12. sorában foglalt,  
a KKM tulajdonosi joggyakorlása 
alatt álló gazdasági társaságok 
részére
a) tőkeemelés, pótbefizetés;
b) tulajdonosi támogatás
nyújtása.

A GFM rendelet  
1. melléklet X. pontja 
szerinti táblázat 
9–12. sorában foglalt 
gazdasági társaságok

az F:5 mező  
b) pontja 
esetében 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal,  
az állami vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
előzetes 
jóváhagyásával

az F:5 mező 
b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosítható

az F:5 mező  
a) pontja esetében 
alapítói határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímén,
b) pontja esetében 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel

az F:5 mező 
b) pontja 
esetében 
támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
szerint

az F:5 mező 
b) pontja 
esetében  
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése 
alapján,  
a támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül

6. 359317
Ipari parkok kialakítása, 
fejlesztése

Az előirányzat azokra 
a tulajdonosi forrásjuttatásokra 
(tőkeemelés, pótbefizetés) nyújt 
fedezetet, amelyek közvetlenül 
vagy közvetve ipari parkok 
kialakításához, fejlesztéséhez 
szükséges létesítményfejlesztési 
projektekhez kapcsolódnak. 

NIPÜF Nemzeti Ipari 
Park Üzemeltető 
és Fejlesztő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Alapítói határozatban 
foglaltak szerint 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímen.

Pótbefizetés 
esetén  
a szerződés 
szerint.

HIPA 
NZrt. 

”
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4. melléklet a 11/2022. (IX. 12.) KKM rendelethez

1. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép:

(1
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték
Kezelő 
szerv

Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

5 391728

 

Tőkealapokhoz 
történő 
hozzájárulás

Az előirányzat 
fedezetet biztosít 
a KKM tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó tőkealapok 
működésére.

a KKM 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
tőkealapok, 
a Kormány 
döntése szerinti 
jogi személyek

alapítói határozatban 
foglaltak szerint,  
egy összegben történő 
kifizetéssel

 

2. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(1
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték
Kezelő 
szerv

Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

6 400284

 

A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok 
forrásjuttatásai 

Az előirányzat 
fedezetet biztosít 
a KKM tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok alábbi 
forrásjuttatásaira:
a) tőkeemelés, 
pótbefizetés,
b)  tulajdonosi 
támogatás nyújtása

a KKM 
tulajdonosi 
joggyakorlása 
alá tartozó 
gazdasági 
társaságok 

az F:6 mező  
b) pontja 
esetében 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal, az 
állami vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
előzetes 
jóváhagyásával

az F:6 mező 
b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosítható

az F:6 mező a) pontja 
esetében alapítói 
határozatban foglaltak 
szerint tőkeemelés, 
pótbefizetés jogcímén, 
a b) pontja esetében 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel

az F:6 mező 
b) pontja 
esetében 
támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés 
szerint

az F:6 mező  
b) pontja esetében 
az Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a  támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül
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3. A KKM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(1
Áht. 

azonosító
Címnév Alcímnév

Jogcím csop. 
név

Jogcímnév Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 
biztosításának 

módja

Támogatási 
előleg

Rendelkezésre bocsátás 
módja

Visszafizetés 
határideje

Biztosíték
Kezelő 
szerv

Lebonyolító 
szerv

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

7 391551

 

Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)

a) Az előirányzat az Egyesült 
Királyság Európai Unióból 
való kilépése következtében 
kialakult helyzetben hátrányba 
került gazdasági szektorok, 
illetve szereplők, valamint 
többletfeladatot ellátó, 
közigazgatási tevékenységet 
ellátó szervezetek kompenzálása 
érdekében nyújtandó vissza 
nem térítendő támogatások 
fedezetét biztosítja. 
b) Az előirányzat fedezetet 
képez a Brexit Alkalmazkodási 
Tartalék (a továbbiakban: 
BAR) intézményrendszerének 
működtetésével kapcsolatban 
– így különösen a BAR 
irányításához, monitoringjához, 
az arról szóló tájékoztatáshoz 
és kommunikációhoz, valamint 
a BAR kontrolljához és 
auditálásához való, ún. technikai 
segítségnyújtás körében – 
felmerült költségekre is.
Az előirányzat felhasználása 
egyebekben az Európai Unió 
brexit miatti kiigazításokra 
képzett Brexit Alkalmazkodási 
Tartalékból a magyar 
vállalkozások részére nyújtott 
támogatások igénylésének és 
a források felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 
733/2021. (XII. 20.)  
Korm. rendeletben  
(a továbbiakban: BAR  
Korm. rendelet) foglalt célokra 
történhet.

gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, egyéni 
cég, központi 
költségvetési 
szerv, illetve 
egyéb, a BAR  
Korm. rendeletben 
nevesített jogi 
személyek

támogatási 
kérelemre, 
egyedi 
döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy 
támogatói 
okirattal,  
a BAR Korm. 
rendeletben 
foglaltak 
szerint

előleg 
biztosítható

a) költségvetési 
támogatás esetén 
közvetlen kifizetéssel 
egy összegben 
vagy részletekben, 
időarányosan vagy 
teljesítésarányosan
b) egyéb kifizetés 
esetén fejezetek 
közötti megállapodás 
alapján előirányzat-
átcsoportosítással, 
közvetlen kifizetéssel 
egy összegben 
vagy részletekben 
közreműködő 
szervezeti 
megállapodás alapján

A BAR  
Korm. rendeletben 
foglaltak szerint

 

HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1440/2022. (IX. 12.) Korm. határozata
a 2023. évi pápalátogatás előkészítése és lebonyolítása kormányzati felelősének kijelöléséről

A Kormány Őszentsége Ferenc pápa 2023. évre tervezett magyarországi látogatása előkészítésének és 
lebonyolításának kormányzati felelőseként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 74/2022. (IX. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út 
Kormányközi Együttműködési Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

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

a  Kínai Népköztársaság Kormánya között létrehozandó Övezet és Út Kormányközi Együttműködési Bizottság 
létrehozásáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) szövegének – a  jóváhagyás fenntartásával 
történő – végleges megállapítására;

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



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