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III. Kormányrendeletek

A Kormány 351/2022. (IX. 13.) Korm. rendelete
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az  általános politikai koordinációért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi 
költségvetési szerv. A  miniszter az  irányítási, valamint az  e  rendeletben meghatározott egyéb hatásköreit  
– a 4. § (2) bekezdésében, a 8. §-ában, a 11. § (2) bekezdésében és a 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
hatáskörök kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja.”

2. §  Az R. 35. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Hivatal az ellenőrzési jelentést)
„c) a miniszter által elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén a miniszter elé”
(terjeszti.)

3. §  Az R.
a) 4.  § (2)  bekezdésében, 8.  §-ában, 11.  § (2)  bekezdésében, 13/A.  § (4)  bekezdésében, 13/B.  §-ában,  

16. § (3) bekezdésében és 35. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszter” 
szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök, illetve a miniszter” szöveg,
c) 13/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és 16.  § (3)  bekezdésében a  „miniszterelnöknek” szövegrész helyébe 

a „miniszternek” szöveg,
d) 13/A. § (4) bekezdésében a „miniszterelnököt” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,
e) 25. § (3) bekezdés c) pontjában a „tartalmazz” szövegrész helyébe a „tartalmazza” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 6/A. alcím címében a „ , valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész, valamint
b) 10/A.  § nyitó szövegrészében és 10/A.  § a)–d)  pontjában a „ , valamint a  Miniszterelnöki Kormányiroda” 

szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 352/2022. (IX. 13.) Korm. rendelete
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi 
területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § (2)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 352/2022. (IX. 13.) Korm. rendelethez

 1.  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pont 15.7. alpont 15.7.1. és 15.7.2. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(Somogy megye
Siófoki Járási Hivatal)
„15.7.1. Székhelye: Siófok
15.7.2. Illetékesség:
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bálványos
Kereki
Kötcse
Kőröshegy
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi”



6120 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 148. szám 

 2.  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja a következő 15.8. alponttal egészül ki:
(Somogy megye)
„15.8. Tabi Járási Hivatal
15.8.1. Székhelye: Tab
15.8.2. Illetékesség:
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A technológiai és ipari miniszter 18/2022. (IX. 13.) TIM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4/C.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„4/C.  § (1) A  közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a  közlekedési hatóság kérelemre, 
a  közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok bemutatása 
és a jármű szemléje alapján, jármű-honosítási eljárás során végzi. A jármű-honosítási eljárásra az egyedi forgalomba 
helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.
(2) Az  e  §-ban foglaltakat kell alkalmazni a  Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres 
erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, azok Magyarországon szolgálatot 
teljesítő állományának tagjai, valamint e  személyek – a  Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó 
külföldi fegyveres erők, valamint a  Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok 
és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben 
meghatározott – hozzátartozóinak használatában lévő járművek forgalomba helyezésének engedélyezési, valamint 
az azt követő időszakos műszaki felülvizsgálati eljárása során mindaddig, amíg a tulajdonos vagy üzembentartó erre 
való jogosultságát a  külföldi fegyveres erő, a  Magyarország területére települt katonai szervezet vagy nemzetközi 
katonai parancsnokság igazolja.
(3) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a diplomáciai vagy 
a  nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi 
tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti személyek és hozzátartozóik használatában 
lévő járművekre.
(4) A  jármű-honosítási eljárásban a  jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a  regisztrációs adóról 
szóló 2003. évi CX. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott további adatait a közúti közlekedésre vonatkozó 
közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok figyelembevételével kell megállapítani.
(5) A  jármű-honosítási eljárás a  közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson, valamint 
az  M1  és  N1  járműkategóriába tartozó járművek esetében az  országos lefedettséget biztosító műszaki 
vizsgálóállomáson is elvégezhető.
(6) A jármű-honosítási eljárás során a jármű származási országának illetékes hatósága által meghatározott – a jármű 
forgalmi engedélyében vagy egyéb hatósági bizonyítványában feltüntetett – jogosultságokat és korlátozásokat is 
figyelembe kell venni. A közlekedési hatóság dönt arról, hogy azokat további vizsgálat mellőzésével megadottnak 
vagy megállapítottnak tekinti, vagy az engedély megadását további vizsgálathoz köti. A közlekedési hatóság által 
megállapított jogosultságokat, korlátozásokat a „Műszaki adatlapon” fel kell tüntetni.
(7) A  nyilvántartásba vételhez szükséges típusjellemző adatokat az  EK típusjóváhagyással rendelkező járműtípus 
esetén a  járműhöz a  gyártó által kiadott „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján, az  EK típusjóváhagyással nem 
rendelkező közösségi jármű esetén a  származási ország illetékes hatósága által kiadott forgalmi engedély alapján 
kell megállapítani.
(8) A  jármű-honosítási eljárás során végzett szemlén kívül a  12.  §-ban meghatározott időszakos vizsgálatot akkor 
kell elvégezni, ha a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályát meghaladó idő megállapítása 
érdekében a tulajdonos ezt kéri.
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(9) A  jármű-honosítási eljárásban kiadott „Műszaki adatlapon” a  következő időszakos vizsgálat határidejét 
a  származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályával megegyezően, de legfeljebb a  11.  § 
(3) bekezdésében meghatározott időtartamban kell megjelölni.”

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1441/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 Katonai mobilitás 
második pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdése alapján
 1. jóváhagyja az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022.  évi Katonai mobilitás második pályázati kiírására 

benyújtásra javasolt projektjavaslatokat, az 1. melléklet szerint;
 2. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–6. sora szerinti 

projektjavaslatoknak (a  továbbiakban: projektjavaslatok) az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022.  évi Katonai 
mobilitás második pályázati kiírására történő benyújtásáról;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: 2022. szeptember 29.

 3. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy – az  Európai Bizottság projektjavaslatokat támogató döntése 
esetén  – készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  szükségessé vált feladatokról, valamint a  projektjavaslatok 
teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy a  területfejlesztési miniszterrel együttműködésben – az  Európai 
Bizottság projektjavaslatokat támogató döntése esetén – vizsgálja meg, és tegyen javaslatot az  1.  melléklet 
szerinti projektjavaslatok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz terhére el nem számolható költségeinek az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz terhére történő finanszírozásáról;

Felelős: technológiai és ipari miniszter 
területfejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos
 5. felhívja a  technológiai és ipari minisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti projektjavaslatok vonatkozásában 

gondoskodjon az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a  913/2010/EU rendelet módosításáról és 
a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozatok kiállításáról.

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: 2022. szeptember 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1441/2022. (IX. 13.) Korm. határozathoz

Ssz. A B C D E F G H I J

1. Kapcsolódó program megnevezése Projektjavaslat megnevezése
Támogatást igénylő neve 

Koordinátor Kedvezményezett/
Kedvezményezett

Társkedvezményezett

Projektjavaslat 
tervezett elszámolható 

költsége 
(nettó, forint)

Projektjavaslat 
tervezett 

elszámolható 
összköltsége 

(bruttó, forint) 

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 
biztosítandó 

támogatás tervezett 
összege  

(nettó, forint)

Hazai költségvetési 
támogatás tervezett 

összege  
(forint)

Saját erő  
(forint)

Projektjavaslat rövid bemutatása

2.
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz

Szolnok állomás 
átjárhatóságának fejlesztése 

polgári és katonai kettős 
felhasználási követelményeknek 

megfelelően

Technológiai és Ipari 
Minisztérium 

MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
75 200 000 000 75 200 000 000 37 600 000 000 37 600 000 000 0

Szolnok állomás átépítése polgári és katonai kettős célú felhasználási követelmények szerint. 
Ennek részeként átépül az állomási vágányhálózat, átalakításra kerül a távközlési rendszer, 
a kábelhálózat, a felsővezetéki rendszer és a biztosítóberendezés. 

3.
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz

Kelet-magyarországi TEN-T 
vasútállomások alkalmassá 

tétele polgári és katonai kettős 
felhasználásra

Technológiai és Ipari 
Minisztérium

MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
4 722 800 000 4 722 800 000 2 361 400 000 2 361 400 000 0

Jelen projekt célja a vasúti infrastruktúra polgári-védelmi kettős felhasználásra való 
alkalmassá tétele az országos vasúthálózat azon kelet-magyarországi állomásain, amelyek 
a TEN-T törzshálózaton találhatók.
Tervezett helyszínek: Felsőzsolca, Szikszó, Forró-Encs, Hidasnémeti, Cegléd, Szolnok, Szajol, 
Kisújszállás, Demecser, Záhony, Mezőtúr, Békéscsaba.
Előkészítési tevékenységek a következőkre irányulnak: Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítése, Környezetvédelmi Hatásvizsgálati Tanulmány készítése, engedélyezési terv 
készítése, NOBO/DEBO tanúsítás, építési engedély megszerzése, kivitelezési 
tenderdokumentáció összeállítása.

4.
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz
Csepeli Szabadkikötő Infra II. 

kivitelezés
Technológiai és Ipari 

Minisztérium

MAHART-Szabadkikötő 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
16 000 000 000 16 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 0

A Csepeli Szabadkikötő infrastrukturális fejlesztése, a korábbi KÖZOP projekttel megkezdett 
fejlesztési folyamat következő ütemét foglalja magában.

5.
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz
Zalaszentiváni deltavágány 

kiépítése
Technológiai és Ipari 

Minisztérium

Győr–Sopron–Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
12 000 000 000 11 300 000 000 5 650 000 000 5 650 000 000 0

A 17. sz. és a 25. sz. vasútvonalat összekötő deltavágány megvalósításával új nyomvonalon, 
mintegy 1500 méter hosszban, 225 kN tengelyterhelésre alkalmas, 60 km/h-val járható, 
egyvágányú, villamosított fővonali vasúti pálya létesül.
A 17. sz. vonal mentén új megállóhely létesül Szentivánvölgy néven. A megállóhely 160 m 
hosszú, sk+55 cm magas peronja a 17. sz. vonalon, a pálya bal oldalán kerül elhelyezésre.

6.
Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz

Gubacsi vasúti híd 
a teherforgalom elvárásainak 
megfelelő átépítése a Csepeli 
Szabadkikötő és a logisztikai 

terminálok
kiszolgálására

Technológiai és Ipari 
Minisztérium

NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő zártkörűen 

működő Részvénytársaság 
24 900 000 000 31 623 000 000 12 450 000 000 19 173 000 000 0

A Csepeli Szabadkikötő vasúti összeköttetését a Gubacsi vasúti híd biztosítja a Soroksári 
úti rendező pályaudvaron keresztül a vasúti TEN-T törzshálózati 150. sz. vasútvonallal. 
A vasúti híd állapota rendkívüli módon leromlott, a vasúti szerelvények jelenleg 5–10 km/h 
sebességgel haladhatnak át rajta.
A projekt műszaki tartalma magában foglalja az új Gubacsi vasúti híd és a Corvin 
csomópontig tartó vasúti infrastruktúra megvalósítását az alábbiak szerint:
a) A jelenlegi rossz állapotú vasúti híd helyett egy új vasúti híd építését a Soroksári-Duna-ág 
fölött, a jelenlegi hídtól 15,0 m-re északra, valamint
b) a Gubacsi vasúti híd és a Corvin csomópont közötti vasúti pálya kétvágányú 
vágányhálózattá történő kiépítését, távlati fejlesztés lehetőségeként a négyvágányos, 
villamosított kiépítés lehetőségének biztosításával.
c) Biztosítóberendezés telepítése a Soroksári út rendezőtől a Corvin úti csomópontig terjedő 
hatókörzettel.
A fejlesztéssel lehetővé válik nagyobb tömegű katonai rakományok vasúton való eljuttatása 
a Csepeli Szabadkikötőbe.
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A Kormány 1442/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
Magyarország nem önálló képviseletének megszüntetéséhez, illetve megnyitásához szükséges elvi 
jóváhagyásról

A Kormány
 1. egyetért a  Szudáni Köztársaságban Kartúm székhellyel működő, Magyarország Kairói Nagykövetségéhez tartozó 

nem önálló képviselet – Magyarország Kairói Nagykövetségének Kartúmi Irodája – bezárásával;
 2. egyetért azzal, hogy a Ruandai Köztársaságban Kigali székhellyel, Magyarország Nairobi Nagykövetségéhez tartozó 

nem önálló képviselet – Magyarország Nairobi Nagykövetségének Kigali Irodája – nyíljon;
 3. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert

a) az 1. pont szerinti nem önálló képviselet bezárásához, valamint
b) a 2. pont szerinti nem önálló képviselet megnyitásához
szükséges diplomáciai lépések megtételére, valamint a  Szudáni Köztársaság, az  Egyiptomi Arab Köztársaság, 
a Kenyai Köztársaság és a Ruandai Köztársaság külügyminisztériumainak tájékoztatására, továbbá a külképviseletek 
bezárásával, illetve megnyitásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. szeptember 30. 

a b) alpont tekintetében 2022. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában meghatározott feladatok 
ellátásával összefüggésben, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára  

39 007 100 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 63 787 150 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 37 000 000 forint,
d) XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 15 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 39 007 100

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K5 Egyéb működési célú kiadások 63 787 150
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 10 188 726
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 311 274
K3 Dologi kiadások 25 500 000

294313 17 Nemzeti Földügyi Központ
K3 Dologi kiadások 15 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K5 Egyéb működési célú kiadások -154 794 250

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 39 007 100
XII. Agrárminisztérium

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 63 787 150
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 37 000 000
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 15 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár -154 794 250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 154 794 250 154 794 250

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

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

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

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

Magyar Államkincstár 1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma
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A miniszterelnök 75/2022. (IX. 13.) ME határozata
a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3.  pont a)  alpontja szerinti jogkörömben eljárva a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

Azbej Tristant

a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság

magyar társelnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Szijjártó Pétert

a Magyar–Jordán Gazdasági Vegyes Bizottság

magyar társelnökévé nevezem ki.

 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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