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III. Kormányrendeletek

A Kormány 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16.  § 
(11) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „harminckettő” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt 
(a továbbiakban: Étv.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  Étv. 2.  § 26.  pontjától eltérően az  Étv. alkalmazásában telektömbnek minősül 
a  valamennyi oldalról közterület, erdőterület, vízgazdálkodási terület, közforgalom elől el nem zárt magánút, 
belterületi határvonal vagy közigazgatási határvonal által határolt,
a) legalább 1 hektárt meghaladó telek vagy tömbtelek,
b) legalább 1 hektárt meghaladó telekcsoport vagy
c) több mint nyolc telekből álló telekcsoport.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tömbteleknek minősül az 1998. január 1-je előtti előírások alapján kialakított, több épülettel 
beépített építési telek.
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3. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  Étv. 18.  § (2)–(5)  bekezdésétől eltérően, ha egy adott területre vonatkozóan nincs 
hatályban helyi építési szabályzat – vagy az a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza teljeskörűen – a tervezett 
építmény építészeti-műszaki tervdokumentációjában igazolni kell a  tervezett építménynek a  fekvése szerinti 
telektömb kialakult állapotához történő illeszkedését (a  továbbiakban: illeszkedés). Az  illeszkedésnél az  ingatlan-
nyilvántartásban már feltüntetett építményeket és átvezetett telekalakításokat kell figyelembe venni, és a kialakult 
állapotról a települési önkormányzatnak a kérelmezővel szakmai konzultációt kell tartania.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti illeszkedés akkor teljesül, ha
a) a  telek mérete és a  zöldfelületének mértéke a  telektömb átlagos telekméretét és átlagos zöldfelületi 

mértékét eléri vagy azt meghaladja, a  telek beépítettsége és beépítési magassága a  telektömb átlagos 
beépítettségénél és átlagos beépítési magasságánál kisebb vagy azt nem haladja meg, továbbá a tervezett 
épület legmagasabb pontja a  telektömbben elhelyezkedő épületek legmagasabb pontja átlagánál kisebb 
vagy azt nem haladja meg,

b) a telek beépítési módja a telektömb jellemző – egyszerű többségi – beépítési módjával azonos, és
c) a  tervezett épület fő rendeltetése megegyezik a  telektömb szerinti épületek jellemző – egyszerű 

többségi – rendeltetésével.
 (3) A  helyi építési szabályzat vagy annak rendelkezése nem módosítható vagy nem helyezhető hatályon kívül 

az illeszkedésre vonatkozó (1) és (2) bekezdés szerinti szabályok közvetlen érvényesítése érdekében.

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  Étv. 57/C.  § (3)  bekezdésétől eltérően nincs helye különös környezetvédelmi, 
közlekedési és településfejlesztési szakkérdés vizsgálatának az  Étv. 57/C.  § (1)  bekezdése szerinti építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárás során, ha az átalakítás, bővítés kizárólag a hulladékról szóló törvény szerinti kötelező 
visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott termékek visszaváltását biztosító 
visszaváltó berendezés elhelyezését biztosítja.

5. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  Étv. 60.  § (8)  bekezdésétől eltérően az  új településfejlesztési tervet és 
településrendezési tervet legkésőbb 2027. július 1-jéig hatályba kell léptetni, és a  2012. augusztus 6-án 
hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vagy 
településrendezési eszközök módosítására 2027. június 30-ig van lehetőség.

 (2) Az  Étv. 60.  § (9)  bekezdésétől eltérően 2027. június 30-ig van lehetőség a  településfejlesztési koncepcióról, 
az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek figyelembevételével 
településrendezési eszköz elfogadására.

 (3) Az Étv. 60. § (10) bekezdésétől eltérően az új koncepció, stratégia, településrendezési eszközök készítésére irányuló 
eljárást 2023. december 31-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni, amely 2027. június 30-ig maradhat hatályban, 
és módosításukra eddig az időpontig lehetőség van.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a  továbbiakban: Vet.) 58.  § (5)  bekezdésében, valamint 
60.  § (4) és (5)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  (2)  bekezdésben meghatározott csatlakozások esetén 
a  hálózati csatlakozási szerződés szerinti üzembehelyezési és csatlakozás-igénybevételi határidő megállapítására 
az e rendeletben foglaltak irányadóak.

 (2) E  rendelet hatálya az  új közcélú hálózati betáplálási teljesítmény biztosítására vonatkozóan az  e  rendelet 
hatálybalépésekor
a) érvényes és le nem járt hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkező,
b) 2022. május 2. előtt kiadott érvényes és le nem járt műszaki gazdasági tájékoztatóval rendelkező,
c) a hálózati engedélyesnél az elosztói vagy üzemi szabályzat szerint jóváhagyás előtt álló vagy már jóváhagyott 

csatlakozási tervet benyújtó,
d) a Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az  aktuális szabad kapacitásokról és 

a  csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően 
indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban csatlakozási igénybejelentést benyújtó,

hálózatra még nem csatlakozott erőmű csatlakozási igénybejelentőjére – a hálózati csatlakozási szerződés szerinti 
rendszerhasználót is ideértve – (a továbbiakban együtt: igénybejelentő) terjed ki. E rendelet hatálya nem terjed ki 
a villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erőmű elvi engedélyével rendelkező rendszerhasználóra.

 (3) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a csatlakozást biztosító hálózati engedélyes felé nyilatkozik
a) hogy a  (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumban meghatározott hálózati csatlakozási kapacitásra  

(a továbbiakban: csatlakozás) vonatkozó igénybevételi szándékát fenntartja,
b) a csatlakozás igénybevételének 3. § szerinti naptári évben meghatározott tényleges időpontjáról, és
c) hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a  csatlakozás igénybevételére meghatározott naptári év hálózati 

engedélyes általi visszaigazolása vagy módosításának elfogadása esetén az 5. § szerinti pénzügyi biztosítékot 
megfizeti, valamint a 10. § szerinti kiegészítő biztosítékot megfizeti vagy bankgaranciával teljesíti.

 (4) A nyilatkozatban a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő nyilatkozhat arról, hogy
a) a beruházás tekintetében az építési munkaterület a kivitelező részére e rendelet hatálybalépését megelőzően 

átadásra került,
b) nevesítetten az erőműegység létesítésének finanszírozására e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött-e 

írásba foglalt
ba) üzletszerűen pénzügyi szolgáltatást végző vállalkozással (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás) 

csoportfinanszírozásnak nem minősülő finanszírozási célú szerződést,
bb) olyan csoportfinanszírozási szerződést, ahol e  rendelet hatálybalépésének időpontjában a  csoport 

nemzetközi hitelminősítése Magyarország hitelminősítésével megegyező vagy annál jobb, vagy
bc) költségvetési vagy európai uniós forrásból származó támogatásra vonatkozó támogatási szerződést, 

vagy
c) a  csatlakozást a  (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti dokumentumban foglaltaktól eltérően, kisebb mértékű 

betáplálási teljesítmény mellett kívánja igénybe venni.
 (5) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételt az építési naplóval és – legalább 0,5 MW névleges teljesítőképességű 
erőmű esetében – e  rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott erőműlétesítési engedéllyel vagy 
kiserőművi összevont engedéllyel,
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b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti feltételt
ba) a pénzügyi vállalkozás vagy a csoportfinanszírozást nyújtó által kiadott hiteles nyilatkozattal,
bb) a finanszírozási vagy támogatási szerződés másolatának benyújtásával, vagy
bc) csoportfinanszírozás esetén a  ba) vagy bb)  pont szerinti dokumentum mellett a  Magyar Nemzeti 

Bank által elfogadott, Magyarországot is értékelő hitelminősítő által kibocsátott, e  rendelet 
hatálybalépésének időpontjában érvényes értékelés benyújtásával

igazolja.
 (6) A  (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti igénybejelentő akkor is nyilatkozik, ha a  (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti 

dokumentum nem tartalmaz határidőt a csatlakozás tényleges igénybevételére vonatkozóan.
 (7) Az igénybejelentő a nyilatkozatot a hálózati engedélyes által közzétett minta szerint elektronikus úton megküldött 

cégszerűen aláírt szkennelt dokumentumban vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § 
(1)  bekezdés f ) vagy g)  pontja szerint hitelesített elektronikus okiratban, a  hálózati csatlakozási szerződés vagy 
a műszaki gazdasági tájékoztató hivatkozási számának megjelölésével elektronikus úton, a hálózati engedélyes által 
meghatározott e-mail-címre történő megküldéssel teszi meg a nyilatkozatot.

 (8) Ha a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a (4) bekezdés szerinti tényeket nem az (5) bekezdés szerinti 
módon igazolja, akkor azokat a hálózati engedélyes a 6. § szerinti eljárásában nem veszi figyelembe.

 (9) E  rendelet alapján hálózati csatlakozási szerződésnek minősül minden olyan, a  hálózati engedélyes és 
az igénybejelentő között létrejött szerződés, amely alapján az igénybejelentő hálózathoz történő csatlakozási joga 
megállapítható.

2. §  A hálózati engedélyes az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti igénybejelentő által elektronikus kapcsolattartás 
céljából legutoljára megadott vagy a  gazdálkodó szervezetnek a  cégnyilvántartásban szereplő elektronikus 
elérhetősége alatt szereplő elektronikus kapcsolattartási címére küldött elektronikus levélben tájékoztatja az  1.  § 
(2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentőt az e rendelet szerinti nyilatkozattételi kötelezettségről. A hálózati 
engedélyes értesítése tájékoztató jellegű, a  nyilatkozattételi kötelezettség hatályosulásának nem előfeltétele 
az értesítés igénybejelentő általi kézhezvétele.

3. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő a csatlakozás igénybevételre vonatkozó naptári évet úgy 
határozza meg, hogy
a) a  csatlakozás igénybevételére meghatározott időpont a  hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépését 

követő, a Vet. 58. § (5) bekezdésében meghatározott határidőnél későbbi naptári év is lehet,
b) a megjelölt naptári év nem lehet későbbi, mint a 2027. naptári év,
c) ha a  hálózati csatlakozási szerződés vagy a  műszaki gazdasági tájékoztató alapján a  csatlakozás 

igénybevételéhez a hálózati engedélyes csatlakozási beruházása is szükséges, úgy a megjelölt naptári év nem 
lehet korábbi, mint a hálózati csatlakozási szerződés vagy a műszaki gazdasági tájékoztató szerint a hálózati 
engedélyesi csatlakozási beruházásra meghatározott határidő utolsó napját magában foglaló naptári év.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha jogszabály, a hálózati csatlakozási szerződés vagy a műszaki gazdasági tájékoztató 
feltételei alapján meghatározható az  igénybejelentő számára a  csatlakozás igénybevételére vonatkozó határidő, 
amelynek utolsó napja nem későbbi, mint az  e  rendelet hatálybalépésétől számított 365. nap, úgy a  csatlakozás 
tényleges időpontja legkésőbb a 2023. naptári év.

 (3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően ha a  műszaki gazdasági tájékoztató szerint a  csatlakozás igénybevételére nyitva álló 
legkorábbi időpont későbbi, mint a 2027. naptári év, úgy a csatlakozás tényleges időpontjaként a műszaki gazdasági 
tájékoztatóban rögzített, a csatlakozás igénybevételére meghatározott határidő első napját magába foglaló naptári 
évnél korábbi naptári évet az igénybejelentő nem jelölhet meg a nyilatkozatában.

4. § (1) Ha az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti igénybejelentő úgy nyilatkozik, hogy a  csatlakozásra vonatkozó 
igénybevételi szándékát nem tartja fenn, úgy az  igénybejelentőnek a  csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga 
a  nyilatkozattételi határidő leteltét követő napon megszűnik. A  hálózati engedélyes a  nyilatkozattételi határidőt 
követő 30 napon belül az  igénybejelentő által korábban az  elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített 
pénzügyi biztosítékot az  igénybejelentőnek visszatéríti, és a  megfizetett csatlakozási díjat – a  hálózat csatlakozási 
szerződésben meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.
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 (2) Ha az  igénybejelentő a  határidőn belül nem nyilatkozik, úgy az  igénybejelentő a  csatlakozás igénybevételére 
vonatkozó igényét a  soron következő Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi 
igénybejelentés útján tudja érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre az  irányadó villamosenergia-ellátási 
szabályzat előírásai alkalmazandóak, azzal, hogy az igénybejelentő változatlan műszaki tartalom szerinti csatlakozás 
tényleges időpontjának meghatározása tekintetében elsőbbséget élvez a soron következő kapacitáskiosztási eljárás 
során benyújtott új egyedi igénybejelentésekkel szemben. Az  egyedi igénybejelentési eljárásban meghatározott 
szükséges hálózatfejlesztések alapján a  korábban az  igénybejelentő számára a  csatlakozás tekintetében 
meghatározott csatlakozási díj a közvetett csatlakozási beruházások változása miatt nem növelhető.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az  igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó 
rendelkezési joga az  egyedi igénybejelentés megtételére nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik. 
A  hálózati engedélyes a  nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az  igénybejelentő által korábban 
az  elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az  igénybejelentőnek visszatéríti, és 
a  megfizetett csatlakozási díjat – a  hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási szabályok  
mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

5. § (1) A pénzügyi biztosíték mértéke az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumban, vagy az 1. § (4) bekezdés 
c)  pontja szerinti esetben az  igényelt csatlakozási kapacitásra vetítve 4,5 millió Ft/MVA. A  pénzügyi biztosíték  
1 MVA teljesítmény alatt tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értékre 
kerekített teljesítménynek megfelelő összeg, amelyből megfizetettnek minősül
a) az  igénybejelentő által a hálózati engedélyes részére az elosztói vagy üzemi szabályzat alapján csatlakozási 

igénybejelentési eljárásban már megfizetett biztosíték és
b) a hálózati csatlakozási szerződés alapján már megfizetett csatlakozási díj összege.

 (2) Az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő pénzügyi biztosítékot fizet, ha
a) az  igénybejelentő nyilatkozatában a  csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évet a  hálózati 

engedélyes visszaigazolja, vagy
b) az  igénybejelentő nyilatkozatában a  csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évet a  hálózati 

engedélyes a 6. § (1) bekezdése alapján módosítja és a csatlakozás igénybevételére megjelölt új naptári évet 
az igénybejelentő elfogadja. A pénzügyi biztosítékot az igénybejelentő a hálózati engedélyes által megjelölt 
bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.

 (3) A  pénzügyi biztosíték összegének a  határidő utolsó napjáig a  hálózati engedélyes bankszámláján jóváírásra kell 
kerülnie. Nem kell megfizetni a pénzügyi biztosítékot, ha az erőmű üzembe helyezése a befizetési határidő letelte 
előtt megtörténik.

 (4) A megfizetett pénzügyi biztosíték a csatlakozási díjba beleszámít és a legkorábban esedékessé váló csatlakozási díj 
részletben a hálózati engedélyes jóváírja. Ha a megfizetett biztosíték meghaladja a hálózati csatlakozási szerződés 
szerint elszámolható csatlakozási díjat, úgy a  pénzügyi biztosítékot a  hálózati engedélyes a  csatlakozási pont 
üzembe helyezését követő 15 napon belül visszatéríti. Az  e  bekezdés szerinti biztosítékra az  e  rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben a  hálózati csatlakozási eljárás keretében megfizetendő biztosíték üzemi és elosztói 
szabályzatban részletezett szabályai alkalmazandóak.

 (5) A  biztosíték határidőn belüli megfizetésének elmulasztása esetén az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti 
igénybejelentő a csatlakozás igénybevételére vonatkozó igényét a soron következő Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti 
kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés útján tudja érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre 
az  irányadó villamosenergia-ellátási szabályzat előírásai alkalmazandók, azzal, hogy az  igénybejelentő változatlan 
műszaki tartalom szerinti csatlakozása tényleges időpontjának meghatározása során elsőbbséget élvez 
a  soron következő kapacitáskiosztási eljárásban benyújtott új egyedi igénybejelentésekkel szemben. Az  egyedi 
igénybejelentési eljárásban meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a  korábban az  igénybejelentő 
számára a  csatlakozás tekintetében meghatározott csatlakozási díj a  közvetett csatlakozási beruházások változása 
miatt nem növelhető.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti 
igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó rendelkezési joga az  egyedi igénybejelentés megtételére nyitva álló 
határidő leteltét követő napon megszűnik. A  hálózati engedélyes a  nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon 
belül az  igénybejelentő által korábban az  elosztói vagy üzemi szabályzat alapján teljesített pénzügyi biztosítékot 
az  igénybejelentőnek visszatéríti, és a  megfizetett csatlakozási díjat – a  hálózati csatlakozási szerződésben 
meghatározott elszámolási szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.
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6. § (1) A  hálózati engedélyesek a  nyilatkozatok alapján – a  Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti egyedi csatlakozási 
igénybejelentések hálózati értékelésére vonatkozó üzemi szabályzati feltételek szerint – meghatározzák, 
hogy a  nyilatkozatok szerinti csatlakozások igénybevételéhez közvetett csatlakozási beruházásként milyen 
hálózatfejlesztések szükségesek. A  meghatározott szükséges hálózatfejlesztések tervezett megvalósulása alapján 
a hálózati engedélyesek meghatározzák a nyilatkozatok szerinti csatlakozások igénybevételének legkorábbi naptári 
évét, amely a nyilatkozatban a csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári évhez képest későbbi – de legfeljebb 
a  3.  § (1)  bekezdés b)  pontja, valamint (2) és (3)  bekezdése szerinti – naptári év lehet a  nyilatkozatban szereplő 
időpontok sorrendjéhez igazodóan.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő az 1. § (4) bekezdés a) vagy 
b)  pontja szerinti feltételt igazolta, úgy az  igénybejelentő által a  nyilatkozatban a  csatlakozás igénybevételére 
megjelölt naptári évet a hálózati engedélyes nem módosíthatja.

 (3) Az (1) bekezdés szerint meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a korábban az igénybejelentő számára 
meghatározott csatlakozási díj a műszaki tartalom esetleges változása miatt nem növelhető.

 (4) A hálózati engedélyes az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentőt tájékoztatja
a) az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  csatlakozás igénybevételére az  igénybejelentő által a  nyilatkozatban 

megjelölt időpontnak a  módosításáról és az  igénybejelentőnek felajánlott új csatlakozási időpontról, az  új 
időpont igénybejelentő általi elfogadásának módjáról és a pénzügyi biztosíték mértékéről és a megfizetésére 
vonatkozó részletes szabályokról, vagy

b) az  igénybejelentő nyilatkozatában a  csatlakozás igénybevételére megjelölt naptári év visszaigazolásáról és 
a pénzügyi biztosíték mértékéről és a megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról.

 (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a pénzügyi biztosíték megfizetésével az igénybejelentő elfogadja a hálózati 
engedélyes tájékoztatójában foglalt csatlakozási időpontra vonatkozó módosítást.

 (6) Ha a  korábban megfizetett biztosítékra vagy csatlakozási díjra tekintettel az  igénybejelentő az  5.  § (1)  bekezdése 
alapján nem köteles biztosítékot fizetni és a  hálózati engedélyes a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti tájékoztatóban 
az  igénybejelentő által a  nyilatkozatban megjelölt naptári évhez képest későbbi naptári évet határoz meg, 
az igénybejelentő nyilatkozik a felajánlott új csatlakozási időpont elfogadásáról. A hálózati engedélyes erről és az új 
időpont elfogadására vonatkozó nyilatkozat megtételének részletes szabályairól tájékoztatja az igénybejelentőt.

 (7) Ha az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti igénybejelentő a  (6)  bekezdés szerinti nyilatkozatot a  hálózati 
engedélyes által meghatározott határidőn belül nem teszi meg vagy elutasítja a  hálózati engedélyes által 
meghatározott időpontot, akkor az igénybejelentő csatlakozás igénybevételére vonatkozó igényére e rendelet 5. § 
(5) bekezdése szerinti szabályok irányadóak.

 (8) A hálózati engedélyes az e § szerinti tájékoztatást az  igénybejelentőnek az 1. § szerinti nyilatkozatában megjelölt, 
vagy annak hiányában a  2.  § szerinti elektronikus kapcsolattartási címre elektronikus úton teszi meg, úgy, hogy 
annak megküldése igazolható legyen. A  nyilatkozat megtételére és a  pénzügyi biztosíték megfizetésére nyitva 
álló határidő igénybejelentő általi elmulasztása esetén a  (4) és (6)  bekezdés szerinti tájékoztató szabályszerű 
megküldését a hálózati engedélyes bizonyítja.

7. § (1) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti hálózati csatlakozási szerződésben és a  b) és c)  pont esetén megkötésre 
kerülő hálózati csatlakozási szerződésben (a  továbbiakban együtt: hálózati csatlakozási szerződés) a  csatlakozás 
igénybevételére – üzembe helyezésére – nyitva álló határidőnek a  hálózati engedélyes 6.  § (4)  bekezdése szerinti 
tájékoztatójában megjelölt naptári év utolsó napját követő harmincadik nap minősül.

 (2) A  csatlakozás igénybevételére vonatkozó legkorábbi időpont a  hálózati engedélyes 6.  § (4)  bekezdése szerinti 
tájékoztatójában megjelölt naptári év első hónapjának 30. napja, amelyet megelőzően az  igénybejelentő 
a csatlakozást nem jogosult igénybe venni.

 (3) A  csatlakozás igénybevételére meghatározott határidő elmulasztása esetén – kivéve a  hálózati engedélyes által 
megvalósítandó csatlakozási beruházás tekintetében felmerülő késedelem miatti mulasztást – az  igénybejelentő 
a  csatlakozás igénybevételére vonatkozó szándékát a  soron következő Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti 
kapacitáskiosztási eljárás során tett egyedi igénybejelentés útján tudja érvényesíteni, mely egyedi igénybejelentésre 
az  irányadó villamosenergia-ellátási szabályzat előírásai alkalmazandók, azzal, hogy az  igénybejelentő változatlan 
műszaki tartalom szerinti csatlakozása tényleges időpontjának meghatározása során elsőbbséget élvez 
a  soron következő kapacitáskiosztási eljárásban benyújtott új egyedi igénybejelentésekkel szemben. Az  egyedi 
igénybejelentési eljárásban meghatározott szükséges hálózatfejlesztések alapján a  korábban az  igénybejelentő 
számára a  csatlakozás tekintetében meghatározott csatlakozási díj a  közvetett csatlakozási beruházások változása 
miatt nem növelhető.
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 (4) A  (3)  bekezdés szerinti egyedi igénybejelentés elmulasztása esetén az  igénybejelentő csatlakozásra vonatkozó 
rendelkezési joga az  egyedi igénybejelentés megtételére nyitva álló határidő leteltét követő napon megszűnik. 
A  hálózati engedélyes a  nyilatkozattételi határidőt követő 45 napon belül az  igénybejelentő által korábban 
az  elosztói vagy üzemi szabályzat vagy e  rendelet alapján teljesített pénzügyi biztosítékot az  igénybejelentőnek 
visszatéríti, és a  megfizetett csatlakozási díjat – a  hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott elszámolási 
szabályok mellett – az igénybejelentővel elszámolja.

 (5) A  hálózati engedélyes által megvalósítandó csatlakozási beruházás tekintetében felmerülő késedelem esetén 
a hálózati engedélyes bizonyítja, hogy mulasztás nem terheli.

 (6) A  csatlakozás igénybevételére e  rendelet alapján meghatározott naptári év sem egyoldalúan, sem a  felek közös 
megegyezésével nem módosítható, a Vet. 60. § (5) bekezdése nem alkalmazható.

 (7) Az  igénybejelentő 1.  § (4)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozata esetén – a  pénzügyi biztosíték teljesítésével 
vagy a 6. § (6) bekezdése szerinti elfogadó nyilatkozat megtételével – a nyilatkozatban meghatározott csökkentett 
betáplálási teljesítmény szerinti csatlakozásra jogosult. Ha a  csökkentett betáplálási teljesítmény miatt a  hálózati 
csatlakozási szerződés műszaki tartalmának módosítása szükséges, úgy a  felek kizárólag a  műszaki tartalom 
tekintetében módosítják a hálózati csatlakozási szerződést.

8. § (1) Az érintett erőműre vonatkozó
a) villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó építési engedély, továbbá a  környezetvédelmi és 
villamosenergia-termelői engedélyek hatálya,

b) a  megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a  kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.)  
Korm. rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultsághoz kapcsolódó, villamosenergia-termelés megkezdésére 
vonatkozó határidő, valamint a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi 
és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet alapján az  új beruházások 
ösztönzésére adott kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultsághoz kapcsolódó, 
kereskedelmi üzem megkezdésére vonatkozó határidő

a csatlakozás igénybevételére meghatározott új határidő utolsó napjáig meghosszabbodik, ha annak időbeli hatálya 
ezt megelőzően megszűnne.

 (2) Pályázati eljárás keretében elnyert prémium támogatáshoz kapcsolódó, kereskedelmi üzem megkezdésére 
vonatkozó határidő (1) bekezdés szerinti meghosszabbodásának feltétele a támogatási jogosultsághoz kapcsolódó 
teljesítési biztosíték meghosszabbított határidőt követő 4 hónapig tartó érvényességének igazolása a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

9. §  A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági 
feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a  Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti egyedi 
eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott 
műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadása során 
a hálózati engedélyes
a) a  villamosenergia-rendszer üzembiztonsága, így különösen a  villamosenergia-rendszer teljesítmény-

egyensúlyának és a  kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a  biztosíthatósága szempontja alapján a  Vet. 
35. § (3) bekezdésétől eltérhet,

b) a  csatlakozás igénybevételére vonatkozóan a  Vet. 58.  § (5)  bekezdésében meghatározottakhoz képest 
későbbi időpontot határozhat meg.

10. § (1) Az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti igénybejelentő és a  9.  § szerinti eljárás igénybejelentője kiegészítő 
pénzügyi biztosítékot fizet vagy bankgarancia formájában biztosítja. A  kiegészítő pénzügyi biztosíték mértéke 
az igényelt csatlakozási kapacitásnak és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos benchmark beruházási értéknek 
a szorzata alapján számolt benchmark beruházási összeg 5%-a.

 (2) Az  igénybejelentő az  (1)  bekezdés szerinti pénzügyi biztosítékot úgy fizeti meg, hogy ha a  hálózati engedélyes 
által az 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő számára a 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásában 
vagy a  9.  § szerinti igénybejelentő számára kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatóban a  csatlakozás tényleges 
időpontjára meghatározott év a
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a) 2023. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 5%-át 2023-ban,
b) 2024. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 4%-át 2023-ban és további 1%-át 2024-ben,
c) 2025. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 3%-át 2023-ban, további 1%-át 2024-ben és további 

1%-át 2025-ben,
d) 2026. naptári év, akkor a  benchmark beruházási összeg 2%-át 2023-ban, további 1%-át 2024-ben, további 

1%-át 2025-ben és további 1%-át 2026-ban,
e) 2027. naptári év, akkor a  benchmark beruházási összeg 1%-át 2023-ban, további 1%-át 2024-ben, további 

1%-át 2025-ben, további 1%-át 2026-ban és további 1%-át 2027-ben
fizeti meg.

 (3) Ha a  csatlakozás tényleges időpontja 2028. naptári év vagy azt követő, az  igénybejelentő a  kiegészítő pénzügyi 
biztosítékot úgy fizeti meg, hogy a  csatlakozás tényleges időpontjával érintett naptári évben és az  azt megelőző 
négy évben évente fizeti meg a benchmark beruházási összeg 1%-át.

 (4) Az  igénybejelentő a  kereskedelmi üzem megkezdésének igazolása előtt az  erőműegységre vonatkozó építési 
engedély meglétének hálózati engedélyes számára történő igazolása esetén a  kiegészítő pénzügyi biztosíték 
50%-át a hálózati engedélyes az igazolást követő 45 napon belül visszafizeti az igénybejelentő számára vagy a már 
igazolt bankgarancia 50%-át felszabadítja.

 (5) Az  igénybejelentő a  (4)  bekezdés szerinti bankgaranciát a  hálózati engedélyes által történő felszabadításig 
rendelkezésre tartja.

 (6) A kiegészítő pénzügyi biztosítékra az 5. § (3)–(6) bekezdései megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a bankgarancia 
formájában biztosított kiegészítő pénzügyi biztosíték a csatlakozási díjba beleszámít és a  legkorábban esedékessé 
váló csatlakozási díj részlet mértékéig a hálózati engedélyes lehívja, és ha a bankgaranciaként biztosított kiegészítő 
pénzügyi biztosíték meghaladja a  hálózati csatlakozási szerződés szerint elszámolható csatlakozási díjat, úgy 
a bankgaranciaként biztosított kiegészítő pénzügyi biztosítékot a hálózati engedélyes a csatlakozási pont üzembe 
helyezését követő 15 napon belül felszabadítja.

11. § (1) Az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybejelentő 2023. január 15. napjáig teszi meg.
 (2) A hálózati engedélyes a 2. § szerinti tájékoztatást legkésőbb e rendelet hatálybalépésének napját követő második 

munkanapon teszi meg.
 (3) Az  igénybejelentő a  4.  § (2)  bekezdése vagy az 5.  § (5)  bekezdése szerinti egyedi igénybejelentést  

2023. június 13. napjáig teszi meg.
 (4) A hálózati engedélyes a 6. § (4) és (6) bekezdése szerinti tájékoztatást legkésőbb 2023. február 6. napjáig teszi meg.
 (5) Az  1.  § szerinti igénybejelentő az  5.  § szerinti pénzügyi biztosíték 20%-ának megfelelő összeget legkésőbb  

2023. február 13. napjáig, a fennmaradó részt 2023. április 23. napjáig fizeti meg.
 (6) Az 1. § és 9. § szerinti igénybejelentő a 10. § szerinti pénzügyi biztosítékot minden év április 23. napjáig fizeti meg 

vagy teljesíti bankgarancia formájában.
 (7) Az  1.  § szerinti igénybejelentő a  6.  § (6)  bekezdése szerinti nyilatkozatát legkésőbb 2023. február 13. napjáig  

teszi meg.
 (8) A  hálózati engedélyes e  rendelet hatálybalépését követő harmadik napon a  honlapján bankgarancia nyilatkozat 

mintát tesz közzé.
 (9) Az e  rendelet 9. és 10.  §-a szerinti rendelkezéseket a  már folyamatban lévő Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti 

eljárásban is alkalmazni kell.
 (10)  A hálózati engedélyesek a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás 

műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót – a Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően –  
másodszorra 2023. május 24. napjáig teszik közzé.

 (11)  A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról  
és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult,  
a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó,  
az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadásának határideje – az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően –  
2023. március 13. napja.

12. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Fajlagos benchmark beruházási értékek

A B

1. Technológia

Fajlagos benchmark beruházási 

érték a biztosítékok mértékének 

megállapításához  

(M Ft/MWe)

2. Biogáz (biogáz üzemmel) 1025

3. Hulladéklerakóból származó gáz 525

4. Napelem (fix) 325

5. Napelem (napkövetős) 375

6. Szilárd biomassza (vegyes tüzelés nélküli) 1025

7. Szilárd biomassza (vegyes tüzeléssel) 1025

8. Geotermikus erőmű 1425

9. Vízerőmű 1025

A fajlagos benchmark beruházási érték az  itt fel nem sorolt technológiák esetén 1025 M Ft/MWe. A  MWe értékek 
a névleges villamos teljesítőképességet jelölik, amit inverteres erőművek esetén az inverterek váltóáram (AC) oldali 
névleges aktív (wattos) teljesítőképessége alapján kell meghatározni.

A Kormány 527/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
a szabályozási többletkapacitásra és a saját célra termelő egységekre vonatkozó veszélyhelyzeti 
szabályokról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), és a  villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 
Vet. vhr.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Vet. 27. § (2) bekezdés b) pontjától és a Vet. vhr. 9/D. § (3) bekezdés a) pontjától eltérően a hálózati engedélyes 
számára 2022. május 2. napját követően benyújtott időjárásfüggő termelő egység hálózati csatlakoztatására 
irányuló igénybejelentés esetén kiadott műszaki gazdasági tájékoztatóban a villamosenergia-rendszer teljesítmény-
egyensúlyának fenntartását és a kiegyenlítő szabályozási kapacitást biztosító műszaki feltételként időjárásfüggőnek 
nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás 
nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas, újonnan létesített berendezés telepítését és akkreditációját, vagy 
bármilyen időjárásfüggőnek nem minősülő már korábban telepített berendezés akkreditációját előírni nem lehet.

 (2) E  rendelet alkalmazásában aFRR kiegyenlítő szabályozási képesség és aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás 
nyújtás és aFRR akkreditáció alatt az  átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában, az  üzemi szabályzatban és 
a  nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatban meghatározott aFRR szolgáltatást és akkreditációs eljárást 
kell érteni.
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3. § (1) A  Vet. 35.  § (3)  bekezdéstől eltérően a  létrejövő új időjárásfüggő erőmű vagy meglévő erőmű új, a  meglévő 
csatlakozási teljesítmény felett többletteljesítményt igénylő erőműegységének igénybejelentője a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendeletében megállapított csatlakozási 
díjkedvezményre akkor jogosult, ha vállalja időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási 
képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására 
alkalmas, újonnan létesített, berendezés (a továbbiakban: új szabályozási berendezés) telepítését és akkreditációját. 
A  csatlakozási díjkedvezmény mértéke az  új szabályozási berendezés beépített teljesítményének az  időjárásfüggő 
erőműegység névleges teljesítőképességéhez viszonyított aránya alapján meghatározott értéke, de legfeljebb 
a  csatlakozási díj 50%-a. Az  új szabályozási berendezés akkreditációjának sikeres megszerzéséig a  fentiekben 
megjelölt erőmű nem helyezhető üzembe és nem csatlakoztatható, továbbá a  csatlakozási ponton a  betáplálási 
kapacitás kizárólag az  új szabályozási berendezés akkreditációjának megszerzéséhez szükséges terjedelemben 
vehető igénybe.

 (2) Amennyiben az üzembe helyezést követőn az új szabályozási berendezés akkreditációja bármely okból megszűnik 
a  hálózati engedélyes észszerű határidő meghatározásával felhívja az  (1)  bekezdés szerinti igénybejelentőt 
az új szabályozási berendezés akkreditációjának helyreállítására. Ha az igénybejelentő az új szabályozási berendezés 
akkreditációját a  megjelölt határidőben nem állítja helyre úgy az  igénybejelentő az  igénybe vett csatlakozási 
díjkedvezményt a hálózati engedélyes részére a határidő lejártát követő 45 napon belül megfizeti.

4. § (1) E  § alkalmazásában saját célra termelő egység olyan felhasználói berendezést jelent, amely villamos energiát 
termelő berendezéssel is rendelkezik, melynek csatlakozási teljesítménye valamely csatlakozási pontján meghaladja 
az  50 kVA-t és a  termelő berendezése által termelt villamos energiát a  felhasználói berendezésen felhasználja, 
illetve a  fel nem használt villamos energiát a  közcélú hálózatba betáplálhatja, ha hálózathasználói szerződése ezt 
a lehetőséget biztosítja.

 (2) A hálózatra csatlakozó közcélú hálózati betáplálási lehetőséggel létesített saját célra termelő egység csak a Vet. 35. § 
(8)  bekezdése szerinti eljárásban szerezhet hálózati csatlakozási jogot. A  hálózatra csatlakozó közcélú hálózati 
betáplálási lehetőség nélkül létesített saját célra termelő egység a Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti eljáráson kívül 
szerezhet csatlakozási jogot.

5. §  A 2. és 3.  §-ban foglaltakat az e  rendelet hatálybalépésekor már benyújtott igénybejelentések esetén is 
alkalmazni kell.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § Az  intézmény vezetője, illetve a  csatlakozásra jogosult az  egyes intézmények földgázfelhasználásának 
szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 528/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Módr.) hatálybalépésétől számított tíz napon belül elektronikus vagy postai úton megküldött 
írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja a  földgázkereskedőt, ha a 2. § (1) bekezdésétől eltérően a  földgáz-kereskedelmi 
szerződés szerinti minimális földgáz-mennyiséget a Módr. hatálybalépését követően is érvényesíti.”

3. §  Az R. 2. § (1) bekezdésében a „75%-a” szövegrész helyébe a „60%-a” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti az R. 4. § (2) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 529/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló  
453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80.  és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  Kormány a  2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó központi költségvetési szerv (a  továbbiakban: költségvetési szerv) által ellátott közfeladat típusa szerint 
meghatározott költségvetési szervek csoportjára nézve egyedi határozatban − a kötelezettségvállalás teljesítéséhez 
szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is −, az egyedi határozatában meghatározott mértékig engedélyezhet 
a költségvetési szerv részére megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást.
(2) A  Kormány által kijelölt személy különösen indokolt esetben a  Kormány által az  (1)  bekezdés alapján 
megállapított mérték alól felmentést adhat.”

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

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

A pénzügyminiszter 10/2022. (XII. 16.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

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 1.  alpont a)  pontjában, 10.  alpont 
b)  pontjában, 13. és 14.  alpontjában, 16.  alpontjában, 19.  alpont a)  pontjában, 27. és 28.  alpontjában, 31.  alpontjában 
és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  mellékletében meghatározott, a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
felhasználási szabályait az 1–10. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. §  Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén 
történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi 
költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a) a  törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési 

támogatást folyósít, valamint
b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő 

behajtás érdekében megkeresi az állami adó- és vámhatóságot.

2. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez  

 

1. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós forrás-

ból finan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 
1.  Pártok támogatása           

2.   Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

3. 000187   FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és gaz-
dálkodásáról szóló 1989. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Párt tv.) 5. § (2)-(4) be-
kezdése alapján a FIDESZ - 
Magyar Polgári Szövetség tá-
mogatása. 

FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

4. 347451   Demokratikus Koalíció 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Demokratikus 
Koalíció támogatása. 

Demokratikus  
Koalíció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

5. 294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom  

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom tá-
mogatása. 

Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

6. 375473   Momentum Mozgalom 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Momentum 
Mozgalom támogatása. 

Momentum  
Mozgalom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

7. 000220   Magyar Szocialista Párt 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Magyar Szoci-
alista Párt támogatása. 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

8. 398795   Mi Hazánk Mozgalom 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Mi Hazánk 
Mozgalom támogatása. 

Mi Hazánk Mozga-
lom 

 
  

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   
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9. 000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt 

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Keresztényde-
mokrata Néppárt támoga-
tása. 

Kereszténydemok-
rata Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

10. 347462   Párbeszéd Magyarorszá-
gért Párt  

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Párbeszéd Ma-
gyarországért Párt támoga-
tása. 

Párbeszéd Magyar-
országért Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

11. 294113   LMP - Magyarország Zöld 
Pártja 

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a LMP - Magyar-
ország Zöld Pártja támoga-
tása. 

LMP - Magyaror-
szág Zöld Pártja 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

12.   
Országos listán mandátumot 
nem szerzett pártok támoga-
tása 

          

13. 375484   Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt 

A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Magyar Két-
farkú Kutya Párt támogatása. 

Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

14. 398806   Megoldás Mozgalom 
A Párt tv. 5. § (2)-(4) bekez-
dése alapján a Megoldás 
Mozgalom támogatása. 

Megoldás Mozga-
lom   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

15.  Pártalapítványok támogatása           

16. 253967  Szövetség a Polgári Magyar-
országért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány támoga-
tása. 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 

Alapítvány 
    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

    Kincstár     

17. 349528  Új Köztársaságért Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új 
Köztársaságért Alapítvány tá-
mogatása. 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

18. 301091  Jobbik Magyarországért Ala-
pítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Jobbik Magyarországért Alapít-
vány támogatása. 

Jobbik Magyarorszá-
gért Alapítvány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

19. 377262  Indítsuk Be Magyarországot 
Alapítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az In-
dítsuk Be Magyarországot Ala-
pítvány támogatása. 

Indítsuk Be Magyar-
országot Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

20. 253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány tá-
mogatása. 

Táncsics Mihály Ala-
pítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

21. 398851  Mi Hazánk Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Mi 
Hazánk Alapítvány támoga-
tása. 

Mi Hazánk Alapít-
vány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

22. 271745  Barankovics István Alapít-
vány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Ba-
rankovics István Alapítvány tá-
mogatása. 

Barankovics István 
Alapítvány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   
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23. 348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Megújuló Magyarországért 
Alapítvány támogatása. 

Megújuló Magyaror-
szágért Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

24. 294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az 
Ökopolisz Alapítvány támoga-
tása. 

Ökopolisz Alapít-
vány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

25. 376062  Savköpő Menyét Alapítvány 
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Savköpő Menyét Alapítvány tá-
mogatása. 

Savköpő Menyét 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

26. 265823  Tartalék 

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Megoldás Mozgalom által lét-
rehozandó Pártalapítvány  tá-
mogatása. 

Megoldás Mozga-
lom által létreho-
zandó Pártalapít-

vány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv.-ben előírt határ-
időkben. 

  Kincstár   

27.  
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása           

28. 303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvényben 
(a továbbiakban: Média tv.) 
rögzített médiapolitikai célok 
megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és Va-
gyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média tv. 
136. § (4) bekezdése sze-
rint.  

  Kincstár   
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2. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 A B C D E F G H I J K L M N O 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból  
finan-  

szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű elő-
irányzatok           

2. 285012  

Települési és területi 
nemzetiségi önkor-
mányzatok támoga-
tása 

Helyi nemzetiségi önkormányza-
tok működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv. 10. 
melléklete 
szerint. 

Igen 
Vissza nem térí-
tendő támogatás 
formájában. 

  
Bethlen Gábor 
Alapkezelő Non-
profit Zrt. 

  

  

2. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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3. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű elő-
irányzatok 

          

2. 375773  

Roma települési és te-
rületi nemzetiségi ön-
kormányzatok támo-
gatása 

Helyi nemzetiségi önkormányza-
tok működésének és feladatainak 
támogatása. 

Helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 

A Kvtv. 10. 
melléklete 
szerint. 

Igen 
Vissza nem térí-
tendő támogatás 
formájában. 

  Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő   

  

3. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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4. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jo
gc

ím
né

v 

Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai uniós 
forrásból fi-

nan-  
szírozott költ-

ség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.   Központi tartalékok           

3. 375739   
Beruházás Előkészítési 
Alap 

A központi költségvetési forrá-
sok felhasználásával megvaló-
suló beruházások előkészítési 
folyamatának finanszírozása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi ke-
zelésű előirányzatok. 

  
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként. 

     

4. 391184   Beruházási Alap 

A Kormány döntése alapján 
közvetlen vagy közvetett állami 
vagy önkormányzati vagyon 
növekedését, állagának javítá-
sát eredményező építési beru-
házások, továbbá egyéb szerve-
zeteknek nyújtott építési beru-
házási támogatások fedezeté-
nek teljes vagy részbeni biztosí-
tása. 
A fedezetbiztosítás kiterjedhet 
e beruházási kör előkészítésére, 
megvalósítására és az ezek vég-
rehajtásához közvetlenül szük-
séges ingatlanszerzésekre. 

A Kormány irányítása 
alá tartozó fejezet ki-
adási előirányzata. 

  

Az Áht. 21. § (7) bekez-
dése szerinti eljárásrend 
alapján, az államháztartá-
sért felelős miniszter által 
végrehajtott előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az előirány-
zatra  
az Áht.  
21. § (7) be-
kezdése sze-
rinti eljárás-
rendben meg-
határozottak 
szerint. 

    

4. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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5. 001360   Céltartalékok A Kvtv. 4. § (1) bekezdése sze-
rinti célok. 

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek, 
önkormányzatok, feje-
zeti kezelésű előirányza-
tok, valamint a Kvtv. 4. § 
(1) bekezdés d) pontja 
szerinti szervek. 

Az államház-
tartásért fele-
lős miniszter 
intézkedése 

 
Előirányzat átcsoportosí-
tás. 

Előirányzat 
módosítással, 
az intézkedés-
ben meghatá-
rozottak sze-
rint. 

    

6. 271734   Járványügyi kiadások A járványügyi védekezés érdek-
ében szükséges feladatok. 

A Kormány vagy a Kor-
mány járványügyi szer-
vének  döntése alapján. 

  

A Kvtv. 4. § (4) bekezdése 
alapján Kormány, vagy a 
Kormány járványügyi 
szervének döntése alap-
ján az államháztartásért 
felelős miniszter csopor-
tosíthat át az előirányzat-
ról. 
 

    
 
 

7. 297102   Rendkívüli kormány-
zati intézkedések 

Év közben meghozott kormány-
zati döntésekből következő fel-
adatok finanszírozása és az elő-
irányzott, de elháríthatatlan ok 
miatt elmaradó költségvetési 
bevételek pótlása. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi ke-
zelésű előirányzatok. 

  
A Kormány egyedi határo-
zata alapján, előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az előirányzat 
átcsoportosí-
tásról szóló 
Korm. határo-
zatban meg-
határozott 
időpont. 

    

8.   Nemzeti Család- és Szoci-
álpolitikai Alap           

9.    Családi támogatások           

10. 003539    Családi pótlék 

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Cst.) meghatáro-
zott célok megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

11. 018911    Anyasági támoga-
tás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

12. 011462    Gyermekgondo-
zást segítő ellátás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

13. 226099    Gyermeknevelési 
támogatás 

A Cst.-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cst.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör. 

  
Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 

  Kincstár   
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 adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

14. 245623    

Gyermekek szüle-
tésével kapcsola-
tos szabadság 
megtérítése 

A gyermek születése esetén az 
apát megillető pótszabadság 
igénybevételéről és a pótsza-
badsággal összefüggő költsé-
gek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Pótsza-
badság rendelet) meghatáro-
zott cél. 

A Pótszabadság rende-
letben meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósí-
tása - a folyósító szerv 
adatszolgáltatásai vagy 
pénzellátási tervei alapján 
- a támogatások teljesíté-
séhez igazodóan történik. 

  Kincstár   

15. 267434    Életkezdési támo-
gatás 

A fiatalok életkezdési támoga-
tásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvényben (a továbbiakban: 
Fétám. tv.) meghatározott cél. 

A Fétám. tv.-ben meg-
határozott jogosulti kör.   

A Kincstár a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincstár   

16. 265990    

Pénzbeli és termé-
szetbeni gyermek-
védelmi támogatá-
sok 

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.) meghatá-
rozott cél. 

A Gyvt.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör. 

  

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a gyámható-
ságokról, valamint a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Gyer.) 
68., 68/B.  és 68/D-E. §-a 
alapján, továbbá a támo-
gatások teljesítéséhez iga-
zodóan végzi. 

  Kincstár   

17. 329851    
Gyermektartásdí-
jak megelőlege-
zése 

A Gyvt.-ben meghatározott cél. A Gyvt.-ben meghatáro-
zott jogosulti kör.   

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a Gyer.  
69-76. §-a alapján végzi. 

  Kincstár   

18. 329806   Korhatár alatti ellátá-
sok 

A korhatár előtti öregségi nyug-
díjak megszüntetéséről, a kor-
határ előtti ellátásról és a szol-
gálati járandóságról szóló 2011. 
évi CLXVII. törvényben (a továb-
biakban: Kenyt.), a tizenharma-
dik havi ellátásról szóló 
342/2020. (VII. 14.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Ther.) 
továbbá az egyszeri juttatásról 
szóló törvényben vagy kor-
mányrendeletben (a továbbiak-
ban: Ejsz.) meghatározott cél. 

A Kenyt.-ben, a Ther.-
ben valamint az Ejsz.-
ben meghatározott jo-
gosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása 
a folyósító szerv által be-
nyújtott elszámolás alap-
ján, teljesítéshez igazo-
dóan a Kincstár rendelke-
zése alapján történik. 

  Kincstár   
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19.    
Jövedelempótló és jö-
vedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

20. 387884    
Jövedelempótló és 
jövedelemkiegé-
szítő ellátások 

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Bt.), az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabálya-
iról szóló 2008. évi XCIX. tör-
vényben (a továbbiakban: 
Emtv.), a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXI. törvényben (a továbbiak-
ban: Tny.), a nyugdíjas bányá-
szok szénjárandóságának pénz-
beli megváltásáról szóló 
145/1992. (XI. 4.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Szénjá-
randóság rendelet), a mecseki 
bányászatban munkát végzők 
bányászati keresetkiegészítésé-
ről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-
PM-NM együttes rendeletben  
(a továbbiakban: Bányászati ke-
resetkiegészítés rendelet), a 
mezőgazdasági termelőszövet-
kezeti tagok öregségi és mun-
kaképtelenségi járadékáról 
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban:  
Termelőszövetkezeti járadék 
rendelet), a fogyatékos szemé-
lyek jogairól és esélyegyenlősé-
gük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvényben (a továb-
biakban: Fot.), a honvédek jog-
állásáról szóló 2012. évi CCV. 
törvényben (a továbbiakban: 
Hjt.), a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állomá-
nyának szolgálati jogviszonyá-
ról szóló 2015. évi XLII. törvény-
ben (a továbbiakban: Hszt.),  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállá-

A Bt.-ben, az Emtv.-ben, 
a Tny.-ben, a Szénjáran-
dóság rendeletben, a 
Bányászati keresetki-
egészítés rendeletben,  
a Termelőszövetkezeti 
járadék rendeletben,  
a Fot.-ban, a Hjt.-ben,  
a Hszt.-ben, a NAV Jtv.-
ben, a Szoc. tv.-ben,  
a Szoc. Módtv.-ben, a 
Polrehab. R1.-ben, a Pol-
rehab. R2.-ben, a Polre-
hab. R3.-ben, a Polre-
hab. R4.-ben, a Felül-
vizsgálat törvényben,  
az MTAr.-ben, az Ngtv.-
ben, az Nhpr.-ben, az 
Nyher.-ben a Művészjá-
radék törvényben, a 
Szabadságelvonás ren-
deletben, a Pttv.-ben,  
a Szépkorúak rendelet-
ben, a TB MT rendelet-
ben, a Cukorbetegek 
rendeletben, a Bányász 
kedvezmény rendelet-
ben, a Lakbérrendelet-
ben, a Kszjr.-ben a Ther.-
ben, és az Ejsz.-ben 
meghatározott jogosulti 
kör. 

  

Az előirányzat folyósítása 
a folyósító szerv által be-
nyújtott elszámolás alap-
ján, teljesítéshez igazo-
dóan a Kincstár rendelke-
zése alapján történik. 

  Kincstár   
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sáról szóló 2020. évi CXXX. tör-
vényben (a továbbiakban: NAV 
Jtv.), a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben (a továbbiak-
ban: Szoc. tv.), a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény mó-
dosításáról szóló 1997. évi 
LXXXIV. törvényben (a további-
akban: Szoc. Módtv.), az 1945 és 
1963 között törvénysértő mó-
don elítéltek, az 1956-os forra-
dalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, vala-
mint a korábbi nyugdíjcsökken-
tés megszüntetéséről, továbbá 
az egyes személyes szabadsá-
got korlátozó intézkedések ha-
tálya alatt állt személyek társa-
dalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab. R1.), az 1938-1945 közötti 
időszakban faji vagy nemzeti-
ségi hovatartozás, illetőleg a 
nácizmus elleni magatartásuk 
miatt deportált, munkaszolgála-
tot teljesített vagy egyéb sze-
mélyes szabadság korlátozása 
alatt állt személyek társadalom-
biztosítási és munkajogi helyze-
tének rendezéséről szóló 
74/1991. (VI. 10.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab. R2.), a volt nyugati hadi-
foglyok hitelutalványaival kap-
csolatos pénzkövetelésekről és 
nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 
51/1992. (III. 18.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab R3.), az 1951 és 1956 kö-
zötti időszakban politikai okból 
hátrányos megkülönböztetés-
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sel járó katonai munkaszolgála-
tot teljesített személyek társa-
dalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 
174/1992. (XII. 29.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Polre-
hab R4.), az egyes nyugdíjak fe-
lülvizsgálatáról, illetőleg egyes 
nyugdíjkiegészítések megszün-
tetéséről szóló 1991. évi XII. tör-
vényben (a továbbiakban: Fe-
lülvizsgálat törvény), a Magyar 
Tudományos Akadémia hazai 
tagjai és a Magyar Tudományos 
Akadémia Doktora címmel ren-
delkező személyek tiszteletdíjá-
ról, illetve az akadémikus elha-
lálozása esetén megállapítható 
hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: MTAr.), a 
nemzeti gondozásról szóló 
1992. évi LII. törvényben (a to-
vábbiakban: Ngtv.), a nemzeti 
helytállásért elnevezésű pótlék 
bevezetéséről szóló 173/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Nhpr.), az egyes 
nyugdíjjogi hátrányok enyhíté-
séről szóló 141/1992. (X. 22.) 
Korm. rendeletben (a további-
akban: Nyher.), a Kiváló Művész, 
az Érdemes Művész és a Nép-
művészet Mestere járadékáról 
szóló 2004. évi CVI. törvényben 
(a továbbiakban: Művészjára-
dék törvény), az egyes, tartós 
időtartamú szabadságelvonást 
elszenvedettek részére járó jut-
tatásról szóló 267/2000. (XII. 
26.) Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Szabadságelvonás 
rendelet), a polgármesteri tiszt-
ség ellátásának egyes kérdései-
ről és az önkormányzati képvi-
selők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
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évi LXIV. törvényben (a további-
akban: Pttv.) a szépkorúak jubi-
leumi köszöntéséről szóló 
255/2008. (X. 21.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Szép-
korúak rendelet), a társadalom-
biztosításról szóló 1975. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 
89/1990. (V. 1.) MT rendeletben 
(a továbbiakban: TB MT rende-
let), a cukorbetegek anyagi tá-
mogatásáról szóló 18/1987.  
(XII. 24.) EüM rendeletben (a to-
vábbiakban: Cukorbetegek ren-
delet), az egyes bányászati dol-
gozók társadalombiztosítási 
kedvezményeiről szóló 
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: Bányász 
kedvezmény rendelet), a 2004. 
május 1-jét megelőzően hatá-
lyos, a lakbérhozzájárulásról 
szóló 4/1971. (II. 8.) Korm. ren-
deletben (a továbbiakban:  
Lakbérrendelet), a polgármes-
ter öregségi nyugdíja, valamint 
közszolgálati járadéka megálla-
pításáról és folyósításáról szóló 
209/2006. (X. 17.) Korm. rende-
letben (a továbbiakban: Kszjr.), 
a Ther.-ben és az Ejsz.-ben meg-
határozott cél. 

21. 348562    Járási szociális fel-
adatok ellátása 

A Szoc. tv.-ben meghatározott 
cél. 
 

A Szoc. tv.-ben megha-
tározott jogosulti kör.   

Az előirányzat folyósítását 
az egyes pénzbeli szociá-
lis ellátások elszámolásá-
nak szabályairól szóló 
62/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet 1. §-ában foglal-
tak szerint végzi a Kincs-
tár. 

  Kincstár   

22.    Különféle jogcímen 
adott térítések           

23. 030560    Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott 
cél. 

A Szoc. tv.-ben megha-
tározott jogosulti kör.   

A kiadás teljesítését a fo-
lyósító szerv által benyúj-
tott és az államháztartás-
ért felelős miniszter által 

  Kincstár   
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jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincs-
tár az Ávr. 139. § (1b) be-
kezdése szerint. 

24. 387895    Egyéb térítések 

Az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvényben és a mag-
zati élet védelméről szóló 1992. 
évi LXXIX. törvényben megha-
tározott cél. Az előirányzat 
emellett a jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális 
támogatásokkal összefüggő 
igazgatási feladatok elvégzésé-
vel kapcsolatos költségek fede-
zetéül szolgál. 

Egészségbiztosítási 
Alap, a folyósított ellátá-
sok utáni térítés esetén 
az ellátást folyósító 
szerv. 

  

Az egészségügyi felada-
tok ellátásával kapcsola-
tos hozzájárulás folyósítá-
sát az államháztartásért 
felelős miniszter által jó-
váhagyott finanszírozási 
terv alapján havonta 
végzi a Kincstár az állam-
háztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) 82. § (1) 
bekezdése alapján. A fo-
lyósított ellátások utáni 
térítés folyósítás havonta, 
egyenlő részletekben tör-
ténik. 

  Kincstár   
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5. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   
Központi kezelésű előirány-
zatok           

2.    
Közlekedési közszolgálta-
tások költségtérítése           

3.  303868   
A vasúti pályahálózat 
működtetésének költ-
ségtérítése 

A vasúti pályahálózat működteté-
sével kapcsolatban felmerült be-
vételekkel nem fedezett indokolt 
költségek és az ágazatban szoká-
sos mértékű észszerű nyereség 
megtérítése. 

A vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi  
CLXXXIII. törvény  
28. §-a szerinti szerző-
déssel rendelkező, 
vasúti pályaműködte-
tést végző társaságok, 
országos közlekedés-
szervező (a továbbiak-
ban: OKSZ). 

A költségtérítés ha-
vonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a közle-
kedésért felelős mi-
niszter, illetve az OKSZ 
által az államháztartá-
sért felelős miniszter 
egyetértésével a tár-
sasággal kötött pálya-
működtetési szerző-
dés záradékában,  
illetve feladat-ellátási 
szerződésben hatá-
rozza meg. 

 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-
től számított 15 na-
pon belül a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
(a továbbiakban: 
NAV) folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre. 

  

Építési és 
Közleke-
dési Mi-
nisztérium 
(a további-
akban: 
ÉKM), 
OKSZ 
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4.  348273   
Vasúti személyszállí-
tási közszolgáltatások 
költségtérítése 

A vasúti személyszállítási közszol-
gáltatás bevételekkel nem fede-
zett indokolt költségei és az ága-
zatban szokásos mértékű észszerű 
nyereség megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. 
törvény (a továbbiak-
ban: Sztv.) 25. §-a sze-
rinti szerződéssel ren-
delkező,   vasúti sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatást végző társa-
ságok, OKSZ. 

A költségtérítés ha-
vonta folyósítandó 
mértékét, ütemezését 
és feltételeit a közle-
kedésért felelős mi-
niszter, illetve az OKSZ 
által az államháztartá-
sért felelős miniszter 
egyetértésével a tár-
sasággal kötött vasúti 
személyszállítási köz-
szolgáltatási szerző-
dés záradékában, il-
letve feladat-ellátási 
szerződésben hatá-
rozza meg. 

Igen 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-
től számított 15 na-
pon belül a NAV  
folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre 

  ÉKM, OKSZ   

5.  348284   

Autóbusszal végzett 
személyszállítási köz-
szolgáltatások költ-
ségtérítése 

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indo-
kolt költségei és az ágazatban szo-
kásos mértékű észszerű nyereség 
megtérítése. 

Az Sztv. 24. § (4) be-
kezdése szerinti köz-
szolgáltatási határo-
zattal vagy az Sztv. 25. 
§-a szerinti szerződés-
sel rendelkező, autó-
busszal helyközi sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatást végző társa-
ságok, OKSZ. 

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, üte-
mezését és feltételeit 
a közlekedésért fele-
lős miniszter, illetve 
OKSZ által az állam-
háztartásért felelős 
miniszter egyetértésé-
vel az autóbusszal 
személyszállítási köz-
szolgáltatást végző 
társasággal kötött 
közszolgáltatási szer-
ződés záradékában, il-
letve feladat-ellátási 
szerződésben hatá-
rozza meg. 

Igen 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-
től számított 15 na-
pon belül a NAV  
folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre 

  ÉKM, OKSZ   

6.  359595   
Elővárosi közösségi 
közlekedés költségté-
rítése 

Az elővárosi személyszállítási köz-
szolgáltatás bevételekkel nem fe-
dezett indokolt költségei és az 
ágazatban szokásos mértékű ész-
szerű nyereség megtérítése. 

Az Sztv. 24. § (4) be-
kezdése szerinti köz-
szolgáltatási határo-
zattal vagy az Sztv. 25. 
§-a szerinti szerződés-

A költségtérítés folyó-
sítandó mértékét, üte-
mezését és feltételeit 
a közlekedésért fele-
lős miniszter, illetve az 

Igen 

Költségtérítés jogcí-
men a kedvezmé-
nyezett tárgyhónap 
első napjától be-
nyújtható igénylésé-

  ÉKM, OKSZ   
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sel rendelkező, elővá-
rosi személyszállítási 
közszolgáltatást 
végző társaságok, 
OKSZ. 

OKSZ által az állam-
háztartásért felelős 
miniszter egyetértésé-
vel a társasággal kö-
tött elővárosi sze-
mélyszállítási közszol-
gáltatási szerződés zá-
radékában, illetve fel-
adat-ellátási szerző-
désben határozza 
meg. 

től számított 15 na-
pon belül a NAV  
folyósítja. 
 
Feladat-ellátási szer-
ződési jogcímen az 
államháztartási mi-
niszter egyetértésé-
vel megkötött szer-
ződésben meghatá-
rozottak szerint az 
Építési és Közleke-
dési Minisztérium 
bocsátja rendelke-
zésre 
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6. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m
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lc
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gc
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cs

op
or
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Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.   
Központi kezelésű előirányza-
tok           

2.  059262  

Mecseki uránbányászok 
baleseti járadékainak és 
egyéb kártérítési kötele-
zettségeinek átvállalása 

A költségvetési támogatás a Bá-
nyavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kifizetett, az 
uránbányászatban 1993. decem-
ber 31-ig keletkezett baleseti jára-
dékokat és a munkavégzéssel kap-
csolatos egyéb kártérítési kötele-
zettségeket téríti meg. 

Bányavagyon-haszno-
sító Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 

Utólagos utalványo-
zás havonta.  

A folyósításról havi 
elszámolás alapján a 
NAV gondoskodik. 

  

Energia-
ügyi Mi-
niszté-
rium 
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7. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-

rásból  
finan-  

szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  
Gazdaságfejlesztési célú köz-
ponti kezelésű előirányzatok           

2. 368206  
Egyetemes postai szolgál-
tató méltánytalan több-
letterhének megtérítése 

Egyetemes postai szolgáltató mél-
tánytalan többletterhének megté-
rítése. 

A postai szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi 
CLIX. törvény 18. § (1) 
bekezdése alapján ki-
jelölt egyetemes pos-
tai szolgáltató. 

Az előirányzat keze-
lője a rendelkezésre 
álló forrás mértékéig 
gondoskodik a szol-
gáltató részére tör-
ténő kifizetésről. 

 

Az előirányzat keze-
lője a szolgáltató ál-
tal benyújtott kom-
penzációs igényt el-
lenőrzi és a teljesítés 
elfogadását köve-
tően a költségvetési 
előirányzaton ren-
delkezésre álló for-
rás mértékéig 30 na-
pon belül gondos-
kodik a kompenzá-
ció szolgáltató ré-
szére történő kifize-
téséről. 

  
Miniszterel-
nöki Kabi-
netiroda 

  

3. 295980  Peres ügyek 

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a bíró-
ság jogerős végzésével jóváha-
gyott egyezségen alapuló, az álla-
mot terhelő kifizetések finanszíro-
zása. 
A stabil vérkészítménytől HCV ví-
russal megfertőződött veleszüle-
tett vérzékenységben szenvedő 
állampolgárok egységes állami 

Jogerős döntésben 
foglaltak szerint meg-
jelöltek, stabil vérké-
szítménytől HCV-ví-
russal megfertőződött 
veleszületett vérzé-
kenységben szenvedő 
állampolgárok, ügyvé-
dek, ügyvédi irodák, 

  

A kártalanításról 
szóló megállapodás, 
jogerős és végre-
hajtható, vagy elő-
zetesen végrehajt-
ható bírósági hatá-
rozat, eljárási díj- és 
költségfizetési köte-
lezettséget megálla-

  

Kincstár, az-
zal, hogy 
alábbi fel-
adatok tekin-
tetében a 
Miniszterel-
nöki Kabi-
netiroda jár 
el: a kötele-
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kártalanításáról szóló 1093/2000. 
(XI. 24.) Korm. határozatból eredő 
kötelezettség, valamint az ehhez 
kapcsolódó szakértői tevékenység 
költségeinek teljesítését szolgálja. 
Az állam polgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és bí-
rósági költségeinek biztosítása 
(külföldi székhelyű ügyvédi iro-
dákkal kötött jogi szerződések  
esetén általános forgalmi adókö-
telezettség teljesítése is). 
Az állammal szemben kezdemé-
nyezett valamennyi választottbí-
rósági eljárás költségeire, illetve az 
államot bármely nemzetközi vá-
lasztottbíróság vagy külföldi ren-
des bíróság kötelező erejű határo-
zatából eredően terhelő kifizetési 
kötelezettségre, továbbá az állam 
adós elleni végrehajtási eljárásban 
az államot terhelő, bírósági hatá-
rozaton vagy a végrehajtó felhívá-
sán alapuló fizetési kötelezettsé-
gekből eredő kifizetések finanszí-
rozása. 

választottbíróságok, 
bíróságok. 
 

pító határozat, ügy-
védi megbízási szer-
ződések alapján. 
 

zettségválla-
lás és annak 
előkészítése, 
a kapcsolódó 
teljesítésiga-
zolás, érvé-
nyesítés, va-
lamint a 
Kincstár ré-
szére a köte-
lezettségvál-
lalásokkal, il-
letve kötele-
zettségekkel 
kapcsolatos 
adatszolgál-
tatás. 
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8. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Á
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ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós for-
rásból fi-

nan-  
szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1.  
Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

2.   Devizahitelek kamatelszámo-
lásai 

          

3. 028475   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett de-
vizahitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény (a továbbiak-
ban: Gst.) 13. §-a alap-
ján az államháztartás-
ért felelős miniszter az 
Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. (a továb-
biakban: ÁKK Zrt.) út-
ján jár el. Az ÁKK Zrt. a 
Magyar Nemzeti Bank-
nál (a továbbiakban: 
MNB) és a Kincstárnál 
vezetett fizetési szám-
láiról közvetlenül tel-
jesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

4. 353617   Egyéb devizahitelek ka-
mata  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 

  ÁKK Zrt.   
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a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

5.   
Devizakötvények kamatelszá-
molásai           

6. 334295   
Nemzetközi devizakötvé-
nyek 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

7. 358751   Belföldi devizakötvények 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

8. 358773  
Egyéb devizaműveletek ka-
matelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

9.  
A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

10.   
Forinthitelek kamatelszámolá-
sai           

11. 007560   
Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől felvett fo-
rinthitelek kamata 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   
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12.   Államkötvények kamatelszá-
molása           

13.    
Piaci értékesítésű állam-
kötvények kamatelszá-
molásai 

          

14. 007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények ka-
matelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

15. 358828    Lakossági kötvények 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

16.   Kincstárjegyek kamatelszá-
molásai           

17. 233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

18. 233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   
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19. 358839  Repóügyletek kamatelszámo-
lásai 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

20.  Adósság és követeléskezelés 
egyéb kiadásai           

21. 007614  Jutalékok és egyéb költségek 

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

1. A Gst. 13. §-a alap-
ján az államháztartás-
ért felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 
2. Az összeget a Kincs-
tár a függő ügynökkel 
történő elszámolás 
alapján folyósítja. 

  

ÁKK Zrt. 
kivéve a 

függő ügy-
nökkel tör-
ténő elszá-

molás esetét 
ahol a Kincs-

tár 

  

22. 014803  
Állampapírok értékesítését tá-
mogató kommunikációs ki-
adások  

Az adósságszolgálathoz kapcso-
lódóan az előirányzatban nevesí-
tett fizetési kötelezettség teljesí-
tése. 

A fizetési kötele-
zettség kedvez-
ményezettje. 

  

A Gst. 13. §-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az MNB-nél és 
a Kincstárnál vezetett 
fizetési számláiról köz-
vetlenül teljesít kifize-
tést. 

  ÁKK Zrt.   

23. 233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek fe-
dezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
minden hónap 5-éig 
folyósítja egyenlő 
részletekben. 

  Kincstár   
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9. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-
lító szerv 

Európai 
uniós 
forrás-
ból fi-
nan-  
szíro-
zott 
költ-
ség-  

vetési  
tá-

moga-  
tás 

közre-  
mű-

ködő  
szerve-  

zete 

1. 387995 Babaváró támogatások  

A babaváró támogatásról 
szóló 44/2019. (III. 12.) 
Korm. rendelet (a további-
akban: Babaváró rendelet) 
alapján a jogosultak szá-
mára a banki költségtérí-
tés, a tartozás elengedés-
ből adódó elszámolás, és 
a kamattámogatás bizto-
sítása. 

A Babaváró rendelet 13. 
§ (1) bekezdése, 21. § (4) 
bekezdése és 23. § (3) 
bekezdése szerinti hitel-
intézet. 

A Babaváró ren-
delet 13. § (1) be-
kezdés, 21. § (4) 
bekezdése és 23. 
§ (3) bekezdése 
szerint. 

 

A Babaváró rende-
let 13. § (1) bekez-
dés, 21. § (4) bekez-
dése és 23. § (3) be-
kezdése szerint. 

  Kincstár   

2. 388006 Diákhitel konstrukciók támoga-
tása 

Diákhitellel rendelkezők 
gyermekvállalásának tá-
mogatása és diákhitel 
konstrukció kamattámo-
gatása. 

A hallgatói hitelrend-
szerről szóló 1/2012. (I. 
20.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Hallga-
tói hitelrendszer rende-
let) meghatározott kör. 

  

A támogatás folyó-
sítása a Hallgatói 
hitelrendszer ren-
delet 18/D. §-a, 
23/D. §-a és 29. §-a 
alapján történik. 

  Kincstár   

3. 005137 Lakástámogatások 
A lakáscélú állami támo-
gatásokról szóló 12/2001. 
(I. 31.) Korm. rendeletben 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek, termé-
szetes személyek. 

  

A Lakástámogatás 
rendelet, a Több-
gyermekes támo-
gatás rendelet, a 

  
A Kincstár az 
alábbiak kivé-
telével: 

  

9. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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(a továbbiakban: Lakástá-
mogatás rendelet), a fiata-
lok, valamint a többgyer-
mekes családok lakáscélú 
kölcsöneinek állami támo-
gatásáról szóló 134/2009. 
(VI. 23.) Korm. rendelet-
ben (a továbbiakban: 
Többgyermekes támoga-
tás rendelet), a lakásépí-
tési támogatásról szóló 
256/2011. (XII. 6.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Lakásépítési támoga-
tás rendelet), az otthonte-
remtési kamattámogatás-
ról szóló 341/2011. (XII. 
29.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Otthonte-
remtési kamattámogatás 
rendelet), a devizakölcsö-
nök törlesztési árfolyamá-
nak rögzítését érintő 
megtérítésről és a köz-
szférában dolgozók támo-
gatásáról szóló 57/2012. 
(III. 30.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Deviza-
kölcsön elszámolás rende-
let), a lakás-előtakarékos-
ság állami támogatásáról 
szóló 215/1996. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Lakás-előta-
karékosság rendelet), az 
adósságrendezésben 
részt vevő természetes 
személyek lakhatási fel-
tételeinek megtartása cél-
jából nyújtott törlesztési 
támogatásról szóló 
274/2015. (IX. 21.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Adósságrendezési 
rendelet), az új lakások 
építéséhez, vásárlásához 

Lakásépítési támo-
gatás rendelet, az 
Otthonteremtési 
kamattámogatás 
rendelet, a Deviza-
kölcsön elszámolás 
rendelet, a Lakás-
előtakarékosság 
rendelet, az Adós-
ságrendezési ren-
delet, az Új lakás 
rendelet, a Hasz-
nált lakás rendelet, 
a Nemzeti otthon-
teremtés rendelet, 
a Többgyermekes 
jelzáloghitel csök-
kentés rendelet, az 
otthonfelújítási 
rendelet és a rozs-
daövezeti rendelet 
alapján a Kincstár 
végzi. 

a Lakástámo-
gatás rende-
let 25/A. §-a 
szerinti lakás-
politikát 
megalapozó 
kutatások, ta-
nulmányok, a 
lakáscélú tá-
mogatások 
megismerte-
tése, valamint 
pályázatkeze-
léssel kapcso-
latos kiadá-
sok kötele-
zettségválla-
lása és teljesí-
tésigazolása. 
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kapcsolódó lakáscélú tá-
mogatásról szóló 16/2016. 
(II. 10.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Új lakás 
rendelet), a használt lakás 
vásárlásához, bővítéséhez 
igényelhető családi ott-
honteremtési kedvez-
ményről szóló 17/2016. (II. 
10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Használt 
lakás rendelet), a nemzeti 
otthonteremtési közössé-
gekről szóló törvény vég-
rehajtásának szabályairól 
szóló 115/2016. (VI. 6.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Nemzeti ott-
honteremtés rendelet), a 
három- vagy többgyer-
mekes családok lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozásainak 
csökkentéséről szóló 
337/2017. (XI.14.) Korm. 
rendeletben (a továbbiak-
ban: Többgyermekes jel-
záloghitel csökkentés ren-
delet), és a gyermeket ne-
velő családok otthonfel-
újítási támogatásáról 
szóló 518/2020. (XI. 25.) 
Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: otthonfelújí-
tási rendelet), a rozsda-
övezeti akcióterületen lé-
tesített lakóingatlanban 
kialakított lakások vásárlá-
sához kapcsolódó 
adó-visszatérítési támoga-
tásról szóló 444/2021. (VII. 
23.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: rozsdaöve-
zeti rendelet) meghatáro-
zott támogatások nyúj-
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tása és az ahhoz kapcso-
lódó szolgáltatások igény-
bevételével összefüggő 
kiadások teljesítése. 

4. 196835 Szociálpolitikai menetdíj támo-
gatás  

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből szár-
mazó  bevételkiesés ellen-
tételezése. 

A közlekedési szolgál-
tató, ha a személyszállí-
tási közszolgáltatási te-
vékenységet közszolgál-
tatási szerződés alapján 
nyújtja, vagy a közleke-
désszervező, ha a köz-
szolgáltatással össze-
függő díjakból szár-
mazó bevételek besze-
dését végzi. 

Az Sztv. felhatal-
mazása alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-támo-
gatás megállapí-
tásának és igény-
bevételének sza-
bályairól szóló 
121/2012. (VI. 26.) 
Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 
Menetdíj rende-
let) alapján. 

 

A támogatás folyó-
sításával kapcsolat-
ban az Sztv.-ben és 
a Menetdíj rende-
letben 
nem szabályozott 
kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény költ-
ségvetési támoga-
tásokra vonatkozó 
rendelkezései alap-
ján jár el. 

  NAV   

5.  Egyéb költségvetési kiadások           
6.   Vegyes kiadások           

7. 031006   
Felszámolásokkal és sza-
nálással kapcsolatos ki-
adások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi 11. tör-
vényerejű rendeletből (a 
továbbiakban: Tvr.), a 
csődeljárásról és a felszá-
molási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvényből 
(a továbbiakban: Cstv.), a 
cégnyilvánosságról, a bí-
rósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvényből (a 
továbbiakban: Ctv.),  vala-
mint az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényből eredő 
fizetési kötelezettségek ki-
egyenlítése. Az állami sza-
nálási eljárás megszűné-
sével kapcsolatos felada-
tokról szóló 28/1992. (XII. 

Felszámolók, végelszá-
molók, járadékos hitele-
zők, bérgarancia bizto-
sok. 
 

  

A Tvr.-ben, a Cstv.-
ben és a Ctv.-ben 
és a Szanálási ren-
deletben meghatá-
rozott módon. 

     



8974 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2022. évi 208. szám
 

 

 

4.) PM rendeletben (a to-
vábbiakban: Szanálási 
rendelet) rögzített fizetési 
kötelezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

8. 031028   Magán- és egyéb jogi sze-
mélyek kártérítése 

A pénzügyminiszter által 
képviselt állam számára 
fizetési kötelezettség 
alapját képező jogerős 
bírósági ítéletben, vég-
zésben vagy peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratban meghatározott 
kártérítések, illetve a pe-
res eljárással kapcsolatos 
költségek megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által fizetett jára-
dék megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az ál-
lam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010. (VI. 11.) 
OGY határozat III. 1. 
pontja szerinti igények 
forrásbiztosítása is ezen 
előirányzatról történik.  

Az egyes bírósági hatá-
rozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratok alapján az állam 
által kártérítésben része-
sülő magánszemélyek.  
 

  

A jogerős bírósági 
határozatok, ítéle-
tek, peren kívüli 
egyezséget jóváha-
gyó iratok alapján. 

     

9. 031039   Egyéb vegyes kiadások  

a) Az előirányzat a volt 
nyugati hadifoglyok 
hitelutalványainak rende-
zése, a külföldiek föld-
megváltási ügyeinek ren-
dezése, illetve az ismeret-
len helyen tartózkodók fo-
rint követeléseinek rende-
zése szolgál.  
b) Az előirányzat a kár-
pótlási jegyek Központi 
Elszámolóház és Értéktár 

Költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli 
jogi személyek, termé-
szetes személyek. 

     Kincstár   
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(Budapest) Zártkörű Rész-
vénytársaságba történő 
beszállításához kapcso-
lódó feladatok ellátására 
szolgál. 
c) Az előirányzat fedeze-
tet nyújt az Országos Be-
tétbiztosítási Alappal a hi-
telintézetekről és a pénz-
ügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény alapján kötött 
megbízási szerződésből 
eredő, megbízás ellátásá-
val összefüggésben fel-
merült költségek megtérí-
tésére. 
d) Az előirányzat nyújt fe-
dezetet a központi költ-
ségvetés közvetlen kiadá-
sainak és bevételeinek 
pénzforgalmához kapcso-
lódóan felmerült kiadá-
sokra, ideértve a posta-
költségeket, a GIRO és a 
VIBER költségeit,  az Elekt-
ronikus Fizetési és Elszá-
molási Rendszer díj-
számla teljesítésével kap-
csolatos költségeket, a 
devizaköltségeket, illetve 
az MNB negatív kamatel-
számolásait.  
e) Fedezetül szolgál to-
vábbá az országgyűlési 
képviselők választása 
kampányköltségeinek át-
láthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. törvény 
szerint folyósított támo-
gatásoknak. 
f) Az előirányzat szolgál 
az államháztartás számvi-
teléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendelet (a to-
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vábbiakban: Áhsz.) 1. mel-
lékletében szereplő, kizá-
rólag bevételi előirány-
zattal megtervezett köz-
ponti kezelésű előirányza-
tok kiadásainak elszámo-
lására, ha év végén - az 
Áhsz. 40. § (3) bekezdése 
szerint - a közhatalmi be-
vételek bármely időpont-
ban történő visszatérü-
lése miatt év végén a be-
vétel teljesítése negatív 
előjelű lenne.  
g) Az előirányzat az Áht. 
79. § (4a) bekezdés e) és f) 
pontja szerinti intézmé-
nyek pénzügyi tranzakci-
óival kapcsolatban felme-
rült kincstári költségek fe-
dezetéül szolgál. 
h) Az előirányzat fedeze-
tül szolgál az elektronikus 
cigaretta, utántöltő fla-
kon és dohányzást imitáló 
elektronikus eszköz kiske-
reskedelméhez kapcso-
lódó kompenzációs eljá-
rás részletes szabályairól 
szóló 3/2022. (I. 7.) Korm. 
rendelet 3. § (2) bekez-
dése szerint kifizetésre. 
i) Az államháztartásért fe-
lelős miniszter egyetér-
tése esetén ez az elő-
irányzat szolgál a jogsza-
bályban meghatározott, 
más központi költségve-
tési kiadási előirányzaton 
fedezettel nem rendel-
kező kiadásokra. 
 

10. 202996   1% SZJA közcélú felhasz-
nálása  

A személyi jövedelem-
adóról szóló törvény lehe-
tővé teszi a magánszemé-
lyeknek, hogy befizetett 

A személyi jövedelem-
adó meghatározott ré-   

A NAV az e célra 
megnyitott számlá-
ról – az Szf. tv. 3. §-
a előírásainak  

  NAV   
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adója meghatározott ré-
szének felhasználásáról az 
adóévet követő évben 
külön törvényben rögzí-
tett mértékben, megjelölt 
kedvezményezett(ek) ja-
vára és eljárás szerint nyi-
latkozatban rendelkezzék. 
A magánszemély e jogá-
nak megvalósulását szol-
gálja az előirányzat. 

szének az adózó rendel-
kezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 
1996. évi CXXVI. tör-
vényben (a továbbiak-
ban: Szf. tv.) meghatáro-
zott kedvezményezetti 
kör. 

figyelembevételé-
vel – a támogatást 
folyósítja. 

11. 220822   Mehib és Eximbank be-
hajtási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársa-
ságról szóló 1994. évi XLII. 
törvény 8/A. § (2) bekez-
dése, és a Magyar Export-
Import Bank Részvénytár-
saság és a Magyar Export-
hitel Biztosító Részvény-
társaság központi költ-
ségvetéssel történő elszá-
molásának részletes sza-
bályairól szóló 16/1998. 
(V. 20.) PM rendelet (a to-
vábbiakban: Exim rende-
let) alapján a Magyar Ex-
port-Import Bank Zártkö-
rűen Működő Részvény-
társaságot (a továbbiak-
ban: Eximbank Zrt.) és a 
Magyar Exporthitel Bizto-
sító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (a to-
vábbiakban: MEHIB Zrt.) 
megillető, az állam ré-
szére behajtott követelé-
sek után járó jutalék kifi-
zetése. 

Eximbank Zrt. és MEHIB 
Zrt.   Az Exim rendelet  

alapján.   Kincstár   

12. 331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kap-
csolatos kiadások teljesí-
tése. 

A környezetvédelmi ter-
mékdíjról szóló  
2011. évi LXXXV. tör-
vényben meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Visszaigénylési el-
járást követően a 
NAV a gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termék-
díj-visszaigénylés 

  NAV   
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céljából nyitott 
számláról folyó-
sítja. 

13.  Állam által vállalt kezesség és vi-
szontgarancia érvényesítése           

14. 016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, ál-
lami készfizető kezesség 
mellett vállalt garancia-
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése 
az  Exim rendelet alapján. 

az Eximbank Zrt.-n ke-
resztül a garancia jogo-
sultja. 

  
Az Exim rendelet-
ben  meghatáro-
zottak szerint. 

  Kincstár   

15. 016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fize-
tési kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mel-
lett vállalt biztosítási ügy-
letekből eredő fizetési kö-
telezettség teljesítése az 
Exim rendelet alapján. 

a MEHIB Zrt.-n keresztül 
a biztosítás jogosultja.   

Az Exim rendelet 
ben meghatározot-
tak szerint. 

  Kincstár   

16. 031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (a további-
akban: Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt.) kezességválla-
lásaihoz kapcsolódó ál-
lami viszontgarancia be-
váltásával, illetve az ebből 
eredő követelés behajtá-
sával összefüggő fizetési 
kötelezettség teljesítése 
az állami viszontgarancia 
vállalásának és érvényesí-
tésének részletes szabá-
lyairól szóló kormányren-
delet (a továbbiakban: Vi-
szontgarancia rendelet) 
alapján. 
 

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   

A Viszontgarancia 
rendeletben meg-
határozottak sze-
rint. 

  Kincstár   

17. 208471  

Agrár-Vállalkozási Hitelga-
rancia Alapítvány garancia-
ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség  

Az Agrár-Vállalkozási Hi-
telgarancia Alapítvány ke-
zességvállalásaihoz kap-
csolódó állami viszontga-
rancia beváltásával, il-
letve az ebből eredő kö-
vetelés behajtásával ösz-
szefüggő fizetési kötele-

Agrár-Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány. 

  

A Viszontgarancia 
rendeletben meg-
határozottak sze-
rint. 

  Kincstár   
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zettség teljesítése a Vi-
szontgarancia rendelet 
alapján. 

18. 388017  
Lakáshitelekhez vállalt ke-
zességből eredő fizetési kö-
telezettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez és a fiata-
lok lakáskölcsönéhez kap-
csolódó állami készfizető 
kezességekből eredő fize-
tési kötelezettségek telje-
sítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi in-
tézmények.   

Az állam által vál-
lalt kezesség előké-
szítésének és a ke-
zesség beváltásá-
nak eljárási rendjé-
ről szóló 110/2006. 
(V. 5.) Korm. rende-
letben (a további-
akban: Kezesség 
rendelet) meghatá-
rozottak szerint. A 
fiatalok lakásköl-
csönéhez kapcso-
lódó állami kezes-
ség vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes szabályai-
ról szóló 4/2005. (I. 
12.) Korm. rendelet 
alapján. 

  NAV   

19. 392984  
Babaváró kölcsönökhöz vál-
lalt kezességből eredő fize-
tési kötelezettség 

A babaváró támogatással 
nyújtott kölcsönökhöz 
kapcsolódó állami készfi-
zető kezességből eredő fi-
zetési kötelezettségek tel-
jesítése. 

Hitelnyújtó pénzügyi in-
tézmények.   

A Kezesség rende-
letben meghatáro-
zottak szerint. 

  NAV   

20. 254012  

MFB Zrt. által nyújtott hite-
lekből és vállalt garancia-
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség  

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (a további-
akban: MFB Zrt.) által ál-
lami készfizető kezesség 
mellett nyújtott hitelekből 
és vállalt garanciaügyle-
tekből eredő fizetési köte-
lezettség teljesítése. 

MFB Zrt.   
A Kezesség rende-
letben meghatáro-
zottak szerint.  

  NAV   

21. 196978 Pénzbeli kárpótlás  

1. Az életüktől és szabad-
ságuktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. 
évi XXXII. törvényben (a 
továbbiakban: Kárpótlási 
törvény) foglaltak végre-
hajtása. 

1. A Kárpótlási törvény-
ben meghatározott jo-
gosulti kör. 
2. A Párizsi Békeszerző-
dés törvényben megha-
tározott jogosulti kör. 

  

Az előirányzat fo-
lyósítása a folyósító 
szerv által benyúj-
tott elszámolás 
alapján, teljesítés-
hez igazodóan, a 

  Kincstár   
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2. A Párizsi Békeszerző-
désről szóló 1947. évi 
XVIII. törvény 27. Cikke 2. 
pontjában foglaltak vég-
rehajtásáról szóló 1997. 
évi X. törvény (a további-
akban: Párizsi Békeszerző-
dés törvény) végrehajtása. 
3. Az előirányzat a pénz-
beli kárpótlási előirányza-
tokkal összefüggő igazga-
tási feladatok elvégzésé-
vel kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

3. A folyósítást végző 
szerv folyósítási költség-
térítésben részesül. 

Kincstár rendelke-
zése alapján törté-
nik. 
 

22.  
Garancia és hozzájárulás a társa-
dalombiztosítási ellátásokhoz           

23.   Nyugdíjbiztosítási Alap tá-
mogatása 

          

24. 368317  Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat a Nyugdíj-
biztosítási Alap bevétele-
ként szolgál. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az Ávr. 
139. §   (1a) bekez-
désében meghatá-
rozottak szerint 
végzi. 

  Kincstár   

25. 388140  
Tizenharmadik havi nyugdíj 
visszaépítésének támoga-
tása 

A nyugdíjasok anyagi biz-
tonságának védelme, a 
nyugdíjas életszínvonal 
emelése. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az éves 
előirányzat-felhasz-
nálási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   

26. 388162  Nyugdíjprémium céltartalék 
támogatása 

A nyugdíjasok részese-
dése a gazdasági növeke-
dés eredményeiből. 

Nyugdíjbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az éves 
előirányzat-felhasz-
nálási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   

27.   Egészségbiztosítási Alap tá-
mogatása 

          

28. 266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás el-
látásaira jogosultakról, va-
lamint ezen ellátások fe-
dezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvényben megha-
tározott személyek után a 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár finanszíro-
zási terv alapján 
végzi az Ávr. 136. § 
(2) bekezdése sze-
rint. 

  Kincstár   
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központi költségvetés ál-
tal fizetendő egészség-
ügyi szolgáltatási járulék 
fedezetét biztosítja az elő-
irányzat. 

29. 338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás 

Az előirányzat az Egész-
ségbiztosítási Alap bevé-
teleként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az Ávr. 
139. § (1a) bekez-
désében meghatá-
rozottak szerint 
végzi. 

  Kincstár   

30.  
Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

          

31. 295991  IBRD alaptőkeemelés 

Magyarországnak a Nem-
zetközi Újjáépítési és Fej-
lesztési Bankban fennálló 
tulajdoni részaránya szin-
ten tartását szolgáló tőke-
emelés teljesítése.   

Nemzetközi Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

32. 346739  IFC tőkeemelés 

Nemzetközi Pénzügyi Tár-
saság (a továbbiakban: 
IFC) általános és szelektív 
tőkeemelése. 

 IFC   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

33. 257978  Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a brüsz-
szeli Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóköz-
pontban lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tag-
díj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági Kutatóköz-
pont 

  

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

34. 010795  IDA alaptőke-hozzájárulás 

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás teljesí-
tése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás 

  

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

35. 380195  
A nemzetközi pénzügyi in-
tézményekkel kapcsolatos 
egyéb kiadások 

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz kap-
csolódó járulékos jellegű 
kiadások teljesítése. 

Nemzetközi pénzügyi 
intézmények   

A Kincstár folyósít a 
Pénzügyminiszté-
rium utalványa 
alapján. 

     

36. 249845 Hozzájárulás az EU költségveté-
séhez 

Az EU költségvetéséhez 
való befizetési kötelezett-
ség teljesítése, ennek ele-
mei: 
− Általános forgalmi adó 
alapú befizetés teljesítése, 

Európai Bizottság 

Havonta az Euró-
pai Bizottság fize-
tési felhívása 
alapján. 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlájára. 
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− Bruttó nemzeti jövede-
lem alapú (a továbbiak-
ban: GNI-alapú) befizetés 
teljesítése, 
− Műanyag csomagolási 
hulladékon alapuló befi-
zetés teljesítése, 
− Egyes tagállamok ré-
szére a GNI-alapú saját 
forrásnál biztosított egy-
összegű kedvezmény tel-
jesítése. 

37. 385628 
Árfolyamkockázat és egyéb EU 
által nem térített kiadások 

Az előirányzat célja 
1. az Európai Mezőgazda-
sági Garancia Alapból (a 
továbbiakban: EMGA) 
származó támogatások ár-
folyamveszteségeinek 
Kincstári Egységes Számla 
(a továbbiakban: KESZ) 
felé történő rendezése, 
2. az Európai Unió általi 
pénzügyi kizárások, to-
vábbá az intervenciós in-
tézkedésekhez kapcso-
lódó költségek Európai 
Unió által nem térített ré-
szének a finanszírozása, a 
KESZ felé történő rende-
zése, 
3. a korábbi évek átmeneti 
támogatási projektjeihez 
kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettség rendezése, 
melyek az alábbiak: 
a) az EMGA javára teljesí-
tendő rendkívüli befizeté-
sek, úgymint az Európai 
Bizottság általi éves elszá-
molás során vagy vizsgá-
lat eredményeként meg-
határozott, a szabálytalan 
támogatás felhasználás 
miatt vagy egyéb okból 
Magyarországra kirótt 

   

Havonta, a fennálló 
kötelezettségállo-
mány alapján. 
 

  Kincstár   
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tagállami befizetési köte-
lezettség, büntetés, pénz-
ügyi korrekció; 
b) az Európai Unió által 
meg nem térített, behajt-
hatatlan kintlévőségek, 
4. az EMGA-ból származó 
támogatások azon rész-
ének finanszírozása, ahol 
a termelőknek határozat 
alapján jogos igénye ke-
letkezett, de annak Euró-
pai Unió felé történő leje-
lentése és visszaigénylése 
- a jogosultnak fel nem ró-
ható - technikai okok mi-
att jogszerűen nem való-
sítható meg és a szüksé-
ges forrás egyéb előirány-
zatról nem biztosítható, 
5. az Európai Mezőgazda-
sági Orientációs és Garan-
ciaalap Garancia Részlege 
által finanszírozott Nem-
zeti Vidékfejlesztési Terv 
programzárását követően 
azon pénzügyi kizárások-
nak az Európai Bizottság 
felé történő rendezése, 
amelyekről az Európai Bi-
zottság határozatban 
dönt. 

38. 359395 
Filmszakmai közvetett támoga-
tások mozgókép törvény sze-
rinti kiegészítő finanszírozása 

A mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (a to-
vábbiakban: Mktv.) 31/D. 
§ (13) bekezdése szerinti 
fizetési kötelezettség tel-
jesítése. 

Nemzeti Filmintézet 
Közhasznú Nonprofit 
Zrt. 

  
Negyedévenkénti 
folyósítás az Mktv. 
alapján. 

  NAV   

39. 209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és bel-
földi követeléseinek ren-
dezése során felmerülő já-
rulékos jellegű kiadások 
teljesítése. 

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje.   

Részletekben törté-
nik.   Kincstár   
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40.  Alapok támogatása           

41. 263478  Bethlen Gábor Alap támoga-
tása  

A Bethlen Gábor Alap ré-
szére központi költségve-
tési támogatás biztosítása. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Áht. 82. § (2) be-
kezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekez-
dése szerint, elő-
irányzat-felhaszná-
lási terv alapján. 

  Kincstár   

42. 226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap részére 
központi költségvetési tá-
mogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Áht. 82. § (2) be-
kezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekez-
dése szerint, elő-
irányzat-felhaszná-
lási terv alapján. 

  Kincstár   

43. 349139  
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támoga-
tása 

A Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Alap 
részére központi költség-
vetési támogatás biztosí-
tása. 

Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Áht. 82. § (2) be-
kezdése és az Ávr. 
133. § (4) bekez-
dése szerint, elő-
irányzat-felhaszná-
lási terv alapján. 

  Kincstár   

44. 374873 Központi Maradványelszámolási 
Alap 

Kormányzati döntésekből 
következő, illetve évköz-
ben jelentkező finanszíro-
zási problémák kezelése. 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű elő-
irányzatok, központi ke-
zelésű előirányzatok. 

  
Átcsoportosítással 
a Kormány egyedi 
határozata alapján. 
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10. melléklet a …/2022. (…..) PM rendelethez 

L. Rezsivédelmi Alap fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

Cí
m

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  
részesülők  

köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 

Támogatási  
előleg 

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós for-

rásból  
finan-  

szírozott 
költség-  

vetési  
támoga-  

tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

1. 399017 Rezsivédelmi Alap központi  
kiadása 

A világpiaci energiaár-
emelkedés hatásainak 
mérséklése és a rezsicsök-
kentés eredményeinek 
megőrzése érdekében 
szükséges feladatok fede-
zete. 

A Kormány döntése 
alapján.  Igen 

A Kvtv. 4. § (5) be-
kezdése alapján a 
kiadási cím elő-
irányzatának fel-
használásáról a 
Kormány egyedi 
határozattal dönt. 

     

 

10. melléklet a 10/2022. (XII. 16.) PM rendelethez
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1630/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, 
valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló  
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról szóló 
1150/2013. (III. 22.) Korm. határozatnak az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében történő eltérő 
alkalmazásáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban 

[a  továbbiakban: 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat], valamint a  közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az  egészségügyi ágazatban 
való végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1150/2013. (III.  22.) 
Korm. határozat] foglaltakat –  a  b) és c)  alpontban meghatározottak kivételével – alkalmazni kell 
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony 
(a  továbbiakban: egészségügyi szolgálati jogviszony) létesítése, az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
álló személy foglalkoztatása, valamint az  egészségügyi szolgálati jogviszonnyal betöltött álláshely 
vonatkozásában is;

b) az a) alpont szerinti esetekben az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pont 1.3. és 1.7. alpontja alkalmazása 
során, valamint az  egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó – egészségügyi tevékenységet 
végző – költségvetési szervek esetében az  1.  pont 1.9.  alpontja alkalmazása során a  Kormány véleménye 
helyett az egészségügyért felelős miniszter véleményét kell kikérni, és az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 
1. pont 1.11–1.13. alpontja nem alkalmazható;

c) az a)  alponttól eltérően nem kell alkalmazni az  1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatot – a  jogviszonya 
megszűnéséig – azon egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó vonatkozásában, 
aki a  rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, az  öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
időt megszerezte, és azért nem rendelkezik a  Kormány 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.  pont 1.3. és 
1.7.  alpontja szerinti egyetértő véleményével, mert a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 
szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről 
szóló 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján mentesült az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pont 
1.3. és 1.7. alpontja szerinti véleményeztetési kötelezettség alól.

 2. Hatályát veszti a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm.  határozat 
egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről szóló 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat.

 3. Ez a határozat 2022. december 18-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1631/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló  
1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

A szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) 
Korm. határozat a következő 6–8. ponttal egészül ki:

(A Kormány)
„6. egyetért a  szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius 
katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának 2023. évi folytatása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti 
tagjainak támogatásával;
7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
a  6.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 1 500 900 000 forint forrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok 
támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2023. január 31.
8. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  6.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, 
a 7. pontban meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 250 000 000 forint 
támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 7. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1632/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium fejezet tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és 
annak 2022. II. félévi forrásigényéről

A Kormány
 1. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17.  §-a és 

4. melléklet 2. pont 98. sora alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a Magyar Honvédség 
által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 43. Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport legfeljebb 3 744 208 750 forint összeggel történő 
túllépését;

 2. tudomásul veszi, hogy az  1.  pont szerinti forrás terhére biztosított többlettámogatásból – az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével – 
983  160  962 forint a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím 2022. évi 
személyi juttatások eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1633/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv és a Vidékfejlesztési Program eredményes végrehajtásának 
elősegítéséről

A Kormány a  vidéki Magyarország megújítása, a  vidék gazdasági és népességmegtartó erejének növelése, 
a  magyar élelmiszer-önrendelkezés és exportpotenciál erősítése, a  magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 
versenyképességének fejlesztése és a  gazdálkodók számára kiszámítható agrártámogatások érdekében  
– megerősítve elkötelezettségét a  Közös Agrárpolitika Stratégia Terv végrehajtása iránt – egyetért azzal,  
hogy 2023. május 31-ig az  agrárminiszter a  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív 
támogatási keretösszegekről, valamint a  kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.)  
Korm. határozat 2. mellékletében a Vidékfejlesztési Programra megállapított maximális kötelezettségvállalási szintet  
100 milliárd forinttal meghaladó mértékben vállaljon kötelezettséget.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1634/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a Budapest Music Center működésének támogatásáról

A Kormány a Budapest Music Center zavartalan működésének biztosítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapest Music Center kibővítéseként a  Modern Opera – OPERA  X megvalósításával 

összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 
1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat] 2. pontja szerinti forrásból legfeljebb 200 000 000 forint – a Modern Opera – 
OPERA X megvalósítása mellett – a Budapest Music Center működésére is felhasználható;

 2. felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében 
gondoskodjon az 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat alapján kibocsátott támogatói okirat módosításáról.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1635/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú, „Élethelyzetek javítása komplex programmal Kőkúton” című 
projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00084 azonosító számú, „Élethelyzetek 
javítása komplex programmal Kőkúton” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, 
az 1. melléklet szerint;

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján úgy határoz, hogy 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni;

c) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról, azzal a  feltétellel, hogy a  projekt kedvezményezettjének a  költségnövekményt 
tartalmazó vállalkozási szerződés módosítása vonatkozásában rendelkeznie kell támogató tartalmú 
közbeszerzési utóellenőrzési jelentéssel;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30. nap

d) egyetért azzal, hogy a  projekt esetében az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:2 mezőjében meghatározott, 
összesen legfeljebb 20 585 705 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség  
– a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. fejezetének megfelelően az  Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1635/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt eredeti 

támogatási összege 

(forint)

Projekt hatályos 

összköltsége  

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére finanszírozandó 

összeg  

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége  

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.4.1-16-

2017-00084

Élethelyzetek 
javítása komplex 

programmal 
Kőkúton

Kőkút Községi 
Önkormányzat

199 998 471 336 603 313 20 585 705 357 189 018

Kedvezményezett  
a projekt keretében  
7 db szociális bérlakást 
alakít ki felújítással és  
új építéssel, valamint  
1 db Csillag szolgáltatóház 
építése és 1 db Csillag 
szolgáltatópont felújítása 
történik meg.
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A Kormány 1636/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.5-16-2017-00167 azonosító számú, „A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola sport- 
és oktatási célú fejlesztése Tiszakesziben” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.  rendelet] 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyetért az  EFOP-4.1.5-16-
2017-00167 azonosító számú, „A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola sport- és oktatási célú 
fejlesztése Tiszakesziben” című projekt 1. melléklet szerinti összköltségének növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-ában foglalt jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy a projekt keretemelése és végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,

c) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 30 napon belül

d) egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázatban meghatározott, legfeljebb 115  168  137 forint 
összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvény XIX. fejezetének megfelelően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

 2. A Kormány a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a „13,56” szövegrész 
helyébe a „13,62” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1636/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti összköltség 

(bruttó forint)

Hatályos összköltség 

(bruttó forint)

Többlettámogatás legfeljebb 

(forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb 

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása
Az EFOP-4.1.5-16 

felhívás keretében 

finanszírozandó 

összeg 

(bruttó forint)

A 481/2021.  

(VIII. 13.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján 

az EFOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

finanszírozandó 

összeg 

(bruttó forint)

2.
EFOP-4.1.5-16-

2017-00167 

A Lorántffy Zsuzsanna 
Református 

Általános Iskola 
sport- és oktatási 
célú fejlesztése 
Tiszakesziben

Tiszakeszi 
Református 

Egyházközség
437 500 000 437 500 000 62 500 000 115 168 137 615 168 137

A projekt célja a 3458 Tiszakeszi, 
Rákóczi u. 1. szám alatti 
Lorántffy Zsuzsanna Református 
Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztése.
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A Kormány 1637/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.3-17-2017-00345 azonosító számú, „A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének növeléséről

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
egyetért az  EFOP-4.1.3-17-2017-00345 azonosító számú, „A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című projekt 1. melléklet szerinti összköltségének növelésével;

 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projekt költségnövekménye támogathatóságáról szóló  
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-ában meghatározott jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a projekt keretemelése és végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni;

 3. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 4. egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat G:2 mezőjében meghatározott, legfeljebb  
137 161 059 forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a  Gazdaság-újraindítási 
Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény XIX. fejezetének megfelelően az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1637/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti összköltség 

(bruttó forint)

Hatályos 

összköltség  

(bruttó forint)

Többlettámogatás legfeljebb (forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb  

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

Az EFOP-4.1.3-17 

felhívás keretében 

finanszírozandó 

összeg  

(bruttó forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP 

előirányzat hazai 

társfinanszírozásának 

terhére 

finanszírozandó 

összeg  

(bruttó forint)

2.
EFOP-4.1.3-17-

2017-00345

A Kratochvil 
Károly Honvéd 

Középiskola 
és Kollégium 

tanulást segítő 
tereinek 

infrastrukturális 
fejlesztése

Honvédelmi 
Minisztérium 

Védelemgazdasági 
Hivatal

149 575 716 149 575 716 424 284 137 161 059 287 161 059

A projekt célja  
a 4027 Debrecen, 
Füredi út 69. szám 
alatti Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola 
és Kollégium 
infrastrukturális 
fejlesztése.
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A Kormány 1638/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00029 azonosító számú, „Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése” című 
projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00029 azonosító számú, „Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése” című 
projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó 
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a  kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) 
Korm. határozatban a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapra 
meghatározott maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő finanszírozásával;

 3. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti 
módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1638/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás  

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb  

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb  

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-

17-2018-00029

Magas-hegyi 
Sportcentrum 

szolgáltatás 
fejlesztése

Sátoraljaújhely Város 
Önkormányzata,  

Magyar Turisztikai 
Szövetség Alapítvány, 

Magyar Turisztikai 
Ügynökség 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, 

Tiszabecs Nagyközség 
Önkormányzata

3 087 048 130 160 670 067 3 247 718 197

A projekt közvetlen célja a Zemplén 
Kalandpark attraktivitásának fejlesztése. 
A Zemplén Kalandparkba tervezett fejlesztések 
a mikrotérség (a hálózatosodás keretében 
Tiszabecs Községgel való összekapcsolás) 
jelenlegi egyedi versenyelőnyeinek 
minőségfejlesztését, komfortosabbá tételét 
célozzák, hozzájárulva a magasabb térségi 
vendégélmény eléréséhez, amely illeszkedik 
a térség aktív (és extrém) élményígéretébe, 
tovább erősítve és színesítve azt. A világörökségi 
helyszínű ungvári Pincesor fejlesztésére is sor 
kerül.
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A Kormány 1639/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében 
megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért a  VP-3315542308 azonosító számú, „Élelmiszeripari üzem komplex kialakítása a  Magyar Gomba 
Kertész Kft.-nél” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásával, 
az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatói okiratának 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1639/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. 3315542308

Élelmiszeripari 
üzem komplex 

kialakítása 
a Magyar Gomba 

Kertész Kft.-nél

Magyar Gomba 
Kertész Kft.

4 999 999 997

A projekt során megépítésre 
kerül egy teljesen új 
fagyasztóüzem, feldolgozó 
és raktár megújuló 
energia felhasználásával, 
szennyvízkezelés és 
infrastruktúra kialakításával.
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A Kormány 1640/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
a központi költségvetési szervek villamosenergia-beszerzésével összefüggő további 
kötelezettségvállalásairól

A Kormány az  egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 
453/2022.  (XI.  9.) Korm. rendelet 2.  §-ában biztosított jogkörében engedélyezi, hogy az  1.  mellékletben 
meghatározott, a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek vezetői 
a  villamosenergia-beszerzések tekintetében a  2023. évre, a  központi költségvetési szerv részére megállapított 
működési célú kiadási előirányzatai felett további kötelezettséget vállaljanak, az  1.  mellékletben foglaltak szerint. 
A 2023. évi többlet-kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg a villamosenergia-beszerzés árváltozásából 
adódó igazolt mértéket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1641/2022. (XII. 16.) Korm. határozathoz

1. A központi költségvetési szerv típusa az ellátott közfeladat szerint

A kötelezettségvállalás felső határa  

a 2021. évi villamosenergia-fogyasztás  

%-ában meghatározva

2.
Egészségügyi intézmények, bentlakásos ellátást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi intézmények

100

3. A 2. sorba nem tartozó intézmények és ágazatok 85

A miniszterelnök 108/2022. (XII. 16.) ME határozata
a Magyarországnak az Albán Köztársasággal, az Argentin Köztársasággal, a Kubai Köztársasággal, 
a Moldovai Köztársasággal, a Paraguayi Köztársasággal, a Svájci Államszövetséggel, az Uruguayi Keleti 
Köztársasággal, a Török Köztársasággal és az Üzbég Köztársasággal kötött kétoldalú beruházásvédelmi 
megállapodásainak módosításáról szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság és az  Albán Köztársaság között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 

védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Köztársaság és az  Argentin Köztársaság között a  beruházások 
elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Köztársaság és a  Kubai Köztársaság között 
a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Köztársaság és a  Moldovai 
Köztársaság között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a  Magyar 
Köztársaság és a  Paraguayi Köztársaság között a  beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló 
megállapodás, a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a beruházások kölcsönös elősegítéséről 
és védelméről szóló megállapodás, a  Magyar Népköztársaság Kormánya és az  Uruguayi Keleti Köztársaság 
Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, a Magyar Köztársaság 
és a Török Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről szóló megállapodás, valamint 
a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Üzbég Köztársaság Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodások (a továbbiakban: Módosító 
Megállapodások) létrehozásával;
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 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosító Megállapodások létrehozásához szükséges 

meghatalmazási okiratokat adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Módosító Megállapodások 

létrehozását követően a  Módosító Megállapodások szövegeinek végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 109/2022. (XII. 16.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Andorrai Hercegség Kormánya, a Maldív Köztársaság Kormánya, a Nigériai 
Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Elefántcsontparti Köztársaság 
Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, a Seychelle Köztársaság 
Kormánya, a Sierra Leone Köztársaság Kormánya, a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya, valamint 
az Ugandai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló 
Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és az  Andorrai Hercegség Kormánya, a  Maldív Köztársaság Kormánya, 

a  Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a  Ghánai Köztársaság Kormánya, az  Elefántcsontparti Köztársaság 
Kormánya, a  Perui Köztársaság Kormánya, a  Szenegáli Köztársaság Kormánya, a  Seychelle Köztársaság Kormánya, 
a Sierra Leone Köztársaság Kormánya, a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya, valamint az Ugandai Köztársaság 
Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások (a  továbbiakban: 
Megállapodások) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratokat adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodások létrehozását 

követően a  Megállapodások szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  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.


	A Kormány 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete
	a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
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453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
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	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

	A Kormány 1630/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
	a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtás
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	az EFOP-4.1.5-16-2017-00167 azonosító számú, „A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése Tiszakesziben” című projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fej

	A Kormány 1637/2022. (XII. 16.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.3-17-2017-00345 azonosító számú, „A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című projekt összköltségének növeléséről
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	a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
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	a központi költségvetési szervek villamosenergia-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól
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	a Magyarországnak az Albán Köztársasággal, az Argentin Köztársasággal, a Kubai Köztársasággal, a Moldovai Köztársasággal, a Paraguayi Köztársasággal, a Svájci Államszövetséggel, az Uruguayi Keleti Köztársasággal, a Török Köztársasággal és az Üzbég Köztárs

	A miniszterelnök 109/2022. (XII. 16.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és az Andorrai Hercegség Kormánya, a Maldív Köztársaság Kormánya, a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztá
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