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II. Törvények

2022. évi LXXII. törvény
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján az  államháztartás 2021. évi vitelére vonatkozó költségvetési 
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az  Országgyűlés a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban:  Kvtv.) végrehajtását – a  4–7.  §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – 
a központi alrendszer tekintetében
a) 29 875 862,7 millió forint kiadással,
b) 25 101 923,8 millió forint bevétellel, és
c) 4 773 938,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 23 141 388,8 millió forint kiadással,
b) 22 779 246,6 millió forint bevétellel, és
c) 362 142,2 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 4 487 038,5 millió forint kiadással,
b) 766 079,6 millió forint bevétellel, és
c) 3 720 958,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 247 435,4 millió forint kiadással,
b) 1 556 597,6 millió forint bevétellel, és
c) 690 837,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

2. §  A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2021. december 31-én 
fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított 
államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 351,5 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 125,6 milliárd forint.

 (2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2021. december 31-én 76,8% volt.
 (3) 2020. december 31-én számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 38 388,7 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 48 411,5 milliárd forint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (2)  bekezdés szerinti mértéke a  2020. év végi 
79,3%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése 
követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének megfelelően a  központi költségvetés deviza- és 
forintadósság-állományából 2021-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 4 537 130,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 917 959,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 144 857,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek, és
d) 4 784,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  1.  §-ban megállapított hiány finanszírozására a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2021-ben
a) 4 716 758,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 182 960,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,
c) 150 914,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől, és
d) 50 990,0 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.

6. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2021-ben a  4.  §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására 
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 3 344 351,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 256 684,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek, és
c) 1 003 696,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

7. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter – a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – a  Kincstári egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 489 000,0 millió forint 
összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre és 1 253 905,6 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek 
állományát.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az  Országgyűlés a  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott 
13 089,9 millió forint Kincstári egységes Számlával szembeni megelőlegezésből eredő tartozását az  e  törvény 
hatálybalépésének napján elengedi.

 (2) Az  Országgyűlés a  LXXII. egészségbiztosítási és Járvány elleni Védekezési Alap fejezet, 1. egészségbiztosítási Alap 
cím 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott összegből 405 246,4 millió forint Kincstári egységes 
Számlával szembeni megelőlegezéséből eredő tartozást az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.

III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  LXXII. egészségbiztosítási és Járvány elleni Védekezési Alap fejezet, 
1. egészségbiztosítási Alap cím
a) 2021. évi működési költségvetési maradványa 565,4 millió forint, amelyből a  2020. évi költségvetési 

maradvány összege 146,3 millió forint, és
b) 2021. évi működési kiadásai 484,3 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
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4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezések

10. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §-a, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére 

különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 780,1 millió forint, egyszeri segélyre 612,1 millió forint,

b) a  LXXII. egészségbiztosítási és Járvány elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai alcímen belül az  adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az  1. Csecsemőgondozási díj, 
a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 176,6 millió forint, 
a  6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 137,6 millió forint, a  7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoportnál 9 288,4 millió forint, a  10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 29 568,6 millió forint, 
a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2 307,0 millió forint

felhasználása történt meg.

11. §  Az Országgyűlés megállapítja, hogy a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 2021. évi CXVI. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási 
kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a  XX. Kulturális és 
Innovációs Minisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott 
ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2022. december 31-éig
a) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére 

a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 
0,6 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére 
a  pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az  előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 
0,3 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) a  XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek 
a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 76,2 millió forintot térítsen meg 
a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a  XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére 
a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az  előző 
évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az  10032000-01457216-00000000 
„TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti 
ellátások jogcímén 28,3 millió forintot térítsen meg a  Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 
„Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f ) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár 
alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az  előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 
6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 119,2 millió forintot 
az  LXXII. egészségbiztosítási és Járvány elleni Védekezési Alap fejezet, 1.  egészségbiztosítási Alap cím részére 
a 10032000-00280161-00000000 „e. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.

13. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  európai Gazdasági Térség finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég 
finanszírozási Mechanizmus, valamint a  Svájci–Magyar együttműködési Program II forrásaira 2021. évben nem 
történt kötelezettségvállalás.
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14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint 
a  Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az  uniós forrásokra és a  kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 29.  §-a és 30.  §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló 
kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

 (2) Az  Országgyűlés a  2021–2027-es uniós programozási időszakban az  európai strukturális és beruházási alapok, 
valamint a  belügyi alapok programjai tekintetében az  uniós forrásokra és a  kapcsolódó központi költségvetési 
finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 33.  §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási 
állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 
SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 16 372,2 millió forint összegben igényeltek 
– a  kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és 
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A  helyi önkormányzatok együttesen 12 584,9 millió forint 
összegben mondtak le év közben e  forrásokról. A  Kvtv. 2.  melléklet Kiegészítő szabályok 2.  pont c)  alpontja 
szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 392,9 millió forint összegben csökkent, 
az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 7,0 millió forinttal nőtt az előirányzat.

 (2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és 
pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével megillető, 
és a  részükre a  költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 2021. december 31-én hatályos 58.  § (1)  bekezdése szerinti elszámolása 
alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3385,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1792,8 millió forint.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a  helyi önkormányzatokat 
a 2021. év után 1592,6 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

 (3) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a  feladatmutatókhoz kapcsolódó, 
a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az  őket 
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a  kormány rendeletében 
megállapított mértékű, együttesen 41,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

 (4) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatoknak együttesen – az  Áht. 2021. december 31-én 
hatályos 58. §-a alapján – 3430,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 215,9 millió forint,
b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2644,6 millió forint,
c) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 538,4 millió forint, valamint
d) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 31,2 millió forint.

 (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 
2022. április 19.

 (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1792,8 millió forint pótlólagos támogatásra 
voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

 (7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi 
az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

17. §  A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
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6. Az egyházak támogatása

18. § (1) Az  egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a  Kvtv. 42.  § (5)  bekezdése alapján 
– a  2021. évi önkormányzati és az  állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi 
támogatástól való eltérés rendezéseként – a  Kvtv. 42.  § (2)  bekezdés a)  pontjára tekintettel 8 919,5 millió forint 
egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény 1.  melléklet, XX. emberi erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem 
állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2022 decemberében. A  Kvtv. 42.  § 
(2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 
egyszeri 89,6 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet, XX. emberi erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 
19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 
2022 decemberében.

 (2) Az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.  § 
(2)  bekezdése alapján az  érintett bevett egyházakat a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021.  évi XC. törvény 1.  melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 
2022. évben 409,8 millió forint támogatás illeti meg.

 (3) Az  egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a  bevett egyházakat, 
valamint a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai 
és Ispotályos Rend közötti együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5.  cikk 
1.  pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a  köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel 
–  a  2021.  évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének 
rendezéseként  – összesen 55 465,2 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a  szakképzést is – kiegészítő 
támogatás illeti meg a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet, 
XX. emberi erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési 
támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2022. év decemberében.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. §  ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát 
veszti.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
579,21 Országgyűlés hivatali szervei 20,2

Működési költségvetés1
22 933,7Személyi juttatások1

3 227,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 093,8Dologi kiadások3

240,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
6 454,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 281,3Beruházások6
1 001,4Felújítások7

16,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
10,7Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2 2,6

Működési költségvetés1
910,8Személyi juttatások1
142,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
315,4Dologi kiadások3

8,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

185,3Beruházások6
7,6Felújítások7

1,3Országgyűlési Őrség 3 10,4

Működési költségvetés1
3 724,8Személyi juttatások1

583,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13,5Dologi kiadások3

154,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 4

73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

20,71 043,2 4 862,014 Steindl Imre program támogatása 467,8

7 362,6611,946 145,51 -  4. cím összesen: 501,0

Közbeszerzési Hatóság 5
2 739,91 Közbeszerzési Hatóság 6,6

Működési költségvetés1
1 650,2Személyi juttatások1

269,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
622,1Dologi kiadások3

1 133,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

254,9Beruházások6
24,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

279,82 739,93 675,75. cím összesen: 6,6

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 
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I

Felhalmo-
zási bevétel

967,81 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

305,52 Magyar Szocialista Párt 
510,33 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 
217,94 Lehet Más a Politika 
180,45 Kereszténydemokrata Néppárt 

207,17 Demokratikus Koalíció 
91,08 Párbeszéd Magyarországért Párt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
44,31 Momentum Mozgalom 

24,62 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 

Pártalapítványok támogatása 9
1 468,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

359,32 Táncsics Mihály Alapítvány 

702,43 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 
212,64 Ökopolisz Alapítvány 
149,75 Barankovics István Alapítvány 

27,59 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

194,511 Új Köztársaságért Alapítvány 
41,313 Savköpő Menyét Alapítvány 
74,214 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 

28,7Kampányköltségek 10
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11

97 203,41 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
346,41 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 100,8

Működési költségvetés1
1 042,1Személyi juttatások1

168,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
486,0Dologi kiadások3

84,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

146,7Beruházások6
5,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

151,7346,41 781,121. cím összesen: 100,8

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
10 164,71 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 19,7

Működési költségvetés1
5 011,6Személyi juttatások1

795,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 329,7Dologi kiadások3
2 465,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
441,3Beruházások6

45,6Felújítások7

486,910 164,79 601,823. cím összesen: 19,7

Nemzeti Választási Iroda 24
132,51 Nemzeti Választási Iroda 1,8

Működési költségvetés1
957,0Személyi juttatások1
153,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 024,1Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

2 819,0Beruházások6
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I
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6,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
81,71 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 
47,22 A választási rendszerek működtetése 

2 825,0132,54 263,324. cím összesen: 1,8

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
6,61 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 4,6

Működési költségvetés1
758,7Személyi juttatások1
123,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
288,5Dologi kiadások3

49,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

74,9Beruházások6

74,96,61 219,825. cím összesen: 4,6

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 26
3 188,21 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 288,6

Működési költségvetés1
295,8Személyi juttatások1

47,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
776,7Dologi kiadások3

1,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

0,2Beruházások6

0,23 188,21 120,626. cím összesen: 288,6

Hazai működési költségvetés 170 790,5 17 218,9 -153 571,6

Hazai felhalmozási költségvetés 11 181,1 923,1 -10 258,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 181 971,6 18 142,0 -163 829,6
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

6,6Köztársasági Elnöki Hivatal 1 0,5

Működési költségvetés1
1 797,2Személyi juttatások1

179,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
649,9Dologi kiadások3
165,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
17,5Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 
241,51 Államfői Protokoll kiadásai 

Hazai működési költségvetés 3 106,1 6,6 -3 099,5

Hazai felhalmozási költségvetés 17,5 0,5 -17,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 3 123,6 7,1 -3 116,5
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III
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

17,1Alkotmánybíróság 1 8,4

Működési költségvetés1
1 781,5Személyi juttatások1

257,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
312,1Dologi kiadások3
135,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
519,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
233,9Beruházások6
559,7Felújítások7

Hazai működési költségvetés 3 005,9 17,1 -2 988,8

Hazai felhalmozási költségvetés 793,6 8,4 -785,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 3 799,5 25,5 -3 774,0



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám 9359

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2021. évi teljesítés
IV
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

25,4Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 5,3

Működési költségvetés1
1 691,2Személyi juttatások1

274,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
558,2Dologi kiadások3

76,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

256,8Beruházások6
28,8Felújítások7

Hazai működési költségvetés 2 600,6 25,4 -2 575,2

Hazai felhalmozási költségvetés 285,6 5,3 -280,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 2 886,2 30,7 -2 855,5
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

15,2Állami Számvevőszék 1 14,9

Működési költségvetés1
9 112,9Személyi juttatások1
1 447,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 058,0Dologi kiadások3

214,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

486,9Beruházások6
59,0Felújítások7

Hazai működési költségvetés 11 832,6 15,2 -11 817,4

Hazai felhalmozási költségvetés 545,9 14,9 -531,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 12 378,5 30,1 -12 348,4
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VI. BÍRÓSÁGOK

4 710,7Bíróságok 1 327,9

Működési költségvetés1
93 129,2Személyi juttatások1
15 141,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
22 486,6Dologi kiadások3

71,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
870,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
6 348,8Beruházások6
1 847,0Felújítások7

10,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
238,7Kúria 2 4,4

Működési költségvetés1
4 545,1Személyi juttatások1

775,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
315,7Dologi kiadások3

2,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

112,0Beruházások6
316,4Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

112,82 Igazságszolgáltatás beruházásai 

6,62 Kincstári számlavezetési díj 
3,53 Igazságszolgáltatás működtetése 

Hazai működési költségvetés 137 460,3 4 949,4 -132 510,9

Hazai felhalmozási költségvetés 8 634,4 332,3 -8 302,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 146 094,7 5 281,7 -140 813,0
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VIII. ÜGYÉSZSÉG

45,2Ügyészségek 1 127,8

Működési költségvetés1
42 850,4Személyi juttatások1

6 744,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 744,1Dologi kiadások3

0,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 154,0Beruházások6
2,9Felújítások7

102,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 3

30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 54 370,2 45,2 -54 325,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 259,6 127,8 -2 131,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 56 629,8 173,0 -56 456,8
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

264 764,21 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 
212 285,12 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
178 836,13 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
87 015,44 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
22 609,95 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2

1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 
támogatása 

4 499,91 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

451,22 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi 
ellátásának támogatása 

12 000,03 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 
támogatása 

177,84 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása 

8 912,85 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 

39 457,1 2 247,56 Önkormányzati elszámolások 
5 488,17 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 

2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú támogatása 

4 998,81 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása 

23 634,72 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő 
pótlék 

5 519,53 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 

3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 
támogatása 

1 770,01 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak 
támogatása 

10 662,92 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő 
támogatása 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3
3 400,21 Vis maior támogatás 

361,72 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

3 468,23 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása 

1 304,04 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás 

21 030,85 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
1 491,66 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

16,27 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
tulajdonosainak kártalanítása 

310,09 Normafa Park program támogatása 

495,0Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 5
310,5Bölcsődei fejlesztési program 6

1 811,3Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése 7
44,1Utcaburkolatok felújítása Leányfalu nagyközségben 8

257,4Óvoda építése és kialakítása Sé községben 9
Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak 
támogatása 

10

211,71 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak 
támogatása 

24,9Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben 11
Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak 
támogatása 

12
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230,01 Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

15,02 Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési 
feladatainak támogatása 

91,03 Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

225,04 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása 

173,05 Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak 
támogatása 

156,26 Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
25,07 Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
80,08 Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
36,09 Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
6,410 Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak 

támogatása 
143,811 Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda 

beruházásának támogatása 
110,712 Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása 

30,0Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása 13
Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 14

524,01 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

30,02 Bodrogkisfalud Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

1 430,0Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás 
településeken 

15

715,0A szentgotthárdi volt Kaszagyár helyzetének rendezése 16
549,8Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása Piliscsabán 17

Községi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása 18
60,01 Felsőcsatár Község Önkormányzata közösségi ház és ravatalozó 

felújításának támogatása 
30,02 Narda Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása 

600,0Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Hajdúhadház 
városban 

19

727,6A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának 
biztosítása 

20

341,2Iváncsa Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak 
támogatása 

21

250,0A Normafa központi parkoló és buszforduló megszűntetéséhez 
kapcsolódó fejlesztés támogatása 

22

76,2Karcag Város Önkormányzata sporttelep fejlesztésének 
támogatása 

23

1 265,0Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasvári 
Városban 

24

100,0Budapest Főváros XII. kerületében a támfalak kiépítésének 
támogatása 

25

162,0Nagykőrös Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának 
támogatása 

26

25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása 27
60,01 Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
560,02 Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

600,03 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 

388,04 Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

2 925,05 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 

600,06 Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

825,07 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 
támogatása 
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777,08 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 
támogatása 

135,99 Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

400,010 Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
386,011 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
600,012 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

feladatainak támogatása 
680,013 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
530,014 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

380,015 Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
1 350,016 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
588,017 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 
1 425,018 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
430,019 Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
180,020 Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 

350,021 Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
2 050,022 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 

támogatása 
280,023 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
272,224 Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
750,025 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
1 950,026 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 

támogatása 
422,027 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 
460,028 Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

280,029 Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 
825,030 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak 

támogatása 
398,031 Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
630,032 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 

Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai 28
45,01 Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 
64,02 Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása 

220,03 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési 
feladatainak támogatása 

150,04 Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak 
támogatása 

25,05 Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

64,06 Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása 
85,07 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
27,68 Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 

támogatása 
543,8Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban 29

3 229,7Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése 30
1 763,5Göd Város közigazgatási területén ipari park kialakítása 31

Egyes fővárosi kerületek támogatása 32
3 972,01 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 

feladatainak támogatása 
1 009,02 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat feladatainak 

támogatása 
2 383,43 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak 

támogatása 
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3 281,24 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

911,25 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

2 912,96 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladatainak 
támogatása 

600,07 Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

230,58 Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 
feladatainak támogatása 

Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások 33
220,01 Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
200,02 Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális 

feladatainak támogatása 
500,03 Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 
996,94 Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
100,05 Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
60,06 Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 
200,07 Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
30,08 Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 

100,09 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

15,010 Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

2 500,011 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

1 020,012 Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

37,013 Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak 
támogatása 

196,014 Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

982,615 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

225,016 Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

6,017 Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak 
támogatása 

10,018 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 
támogatása 

3,919 Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak 
támogatása 

146,920 Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak 
támogatása 

905,021 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

92,6Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének 
támogatása 

34

54,0Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása 35
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai 36

35,01 Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása 
5,02 Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 
7,53 Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel 

összefüggő feladatainak támogatása 
1,94 Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki 

tervezésének támogatása 
186,05 Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása 
258,06 Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása 

20,17 Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és 
eszközbeszerzésének támogatása 
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300,08 Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 

139,09 Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának 
támogatása 

30,010 Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak 
támogatása 

250,411 Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 
12,7Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat 

kiépítésének támogatása 
37

2 000,0Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési 
feladatok támogatása 

38

Kiemelt fejlesztési igények támogatása Pest és Tolna megyében 39
36,01 Budakalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
345,02 Budakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
24,23 Dunaföldvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
264,64 Paks Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 

55,05 Pócsmegyer Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

104,66 Tamási Város Önkormányzata hivatalfejlesztésének támogatása 

48,0Váchartyán Község Önkormányzata bölcsődefejlesztési 
támogatása 

41

591,2Sárszentmihály Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak 
támogatása 

42

Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. 43
174,21 Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

86,62 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása 
92,33 Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
105,54 Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
98,85 Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

173,56 Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása 
103,57 Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

22,58 Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

600,09 Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

206,510 Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
185,411 Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
85,212 Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
80,013 Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

212,114 Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
82,515 Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak 

támogatása 
138,916 Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
174,217 Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
135,818 Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
374,019 Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
156,820 Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

84,521 Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

20,622 Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása 
127,923 Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
65,024 Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
82,925 Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

331,326 Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
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89,327 Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

397,028 Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása 
118,029 Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
490,630 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
133,931 Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
215,032 Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
16,633 Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
231,034 Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
180,035 Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
16,536 Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

167,737 Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
110,638 Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

95,339 Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

123,040 Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

102,541 Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

84,442 Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
93,943 Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

250,044 Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
600,045 Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása 
170,046 Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
96,347 Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
428,248 Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
108,849 Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
170,950 Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
470,051 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
184,852 Kiskunmajsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
213,453 Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
117,754 Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
269,555 Kisvárda Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
87,956 Komádi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

269,557 Komárom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

105,058 Kozármisleny Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

138,059 Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

130,860 Kunszentmiklós Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

80,061 Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
121,062 Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
91,863 Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
164,064 Mezőberény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
86,265 Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

268,766 Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
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103,167 Mórahalom Város Önkormányzata vízrendezési feladatainak 
támogatása 

Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. 44
97,31 Nagyecsed Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
91,92 Nagyhalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
155,03 Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
39,44 Nagytarcsa Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása 
81,65 Nyékládháza Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
193,56 Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

79,47 Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

109,78 Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

148,99 Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
123,210 Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
235,011 Pilisvörösvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
110,012 Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
292,713 Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
110,614 Putnok Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása 
134,715 Sándorfalva Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
232,216 Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
154,017 Siklós Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

103,018 Solt Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
152,019 Solymár Nagyközség Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
101,020 Szabadszállás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
80,021 Szatymaz Község Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak 

támogatása 
135,022 Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
430,023 Szentes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak és 

ingatlanvásárlásának támogatása 
78,124 Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
97,025 Tahitótfalu Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
150,026 Tárnok Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
80,027 Tát Város Önkormányzata környezetrendezési feladatainak 

támogatása 
102,828 Téglás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
184,629 Tiszakécske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
84,230 Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

154,931 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

184,032 Tolna Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 
230,033 Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
113,034 Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
204,435 Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 

támogatása 
99,336 Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása 

193,137 Üllő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

100,038 Üröm Község Önkormányzata közterületrendezési feladatainak 
támogatása 
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89,139 Vámospércs Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

141,540 Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

111,041 Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
107,042 Zirc Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III. 45
115,31 Ács Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
450,02 Ajka Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
172,83 Bátonyterenye Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
94,14 Berhida Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása 

555,45 Budakeszi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

617,06 Csorna Város Önkormányzata városrehabilitációs feladatainak 
támogatása 

82,77 Domaszék Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

190,08 Dorog Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

42,89 Felsőzsolca Város Önkormányzata közterületrendezési feladatainak 
támogatása 

240,010 Hajdúnánás Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztésének támogatása 

97,111 Jánossomorja Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak 
támogatása 

90,312 Jászladány Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

147,013 Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása 
137,014 Kecel Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

80,015 Kemecse Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
79,316 Kisbér Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
87,017 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
82,018 Lőrinci Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

372,019 Makó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

107,920 Mindszent Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

140,021 Nádudvar Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

138,422 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

82,623 Nagymaros Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

120,324 Nyergesújfalu Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

296,025 Oroszlány Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

294,726 Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

129,327 Páty Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
28,628 Solymár Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
97,029 Sümeg Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

244,730 Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

182,631 Tiszafüred Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

81,632 Újkígyós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

133,1Karcag Város Önkormányzata sportcsarnok beruházás 
előkészítésének támogatása 

46

Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 47
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20,01 Bezenye Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

20,02 Borsodgeszt Község Önkormányzata kulturális feladatainak 
támogatása 

13,43 Győrújfalu Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

185,04 Kunszentmiklós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

10,05 Mezőtárkány Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

10,16 Nemescsó Község Önkormányzata szennyvízkezelési feladatainak 
támogatása 

80,57 Solt Város Önkormányzata sportfeladatainak támogatása 
70,08 Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak 

támogatása 
6,69 Tiszabecs Község Önkormányzata szociális feladatainak 

támogatása 
1 853,6Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak 

támogatása 
48

73,0Komárom Város Önkormányzata közútfejlesztésének támogatása 49
Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása 50

10,31 Abda Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak 
támogatása 

20,22 Ároktő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

14,93 Árpádhalom Község Önkormányzata szociális feladatainak 
támogatása 

7,04 Ásványráró Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

4,55 Bezenye Községi Önkormányzat temető fejlesztésének támogatása 
4,56 Börcs Község Önkormányzata játszótér felújításának támogatása 
2,27 Cakóháza Község Önkormányzata ingatlanfejlesztésének 

támogatása 
8,08 Csengele Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 

támogatása 
3,59 Darnózseli Községi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 

támogatása 
23,010 Derekegyház Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
18,011 Dóc Községi Önkormányzat igazgatási feladatainak támogatása 

7,312 Dunakiliti Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

3,013 Dunaremete Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

7,014 Dunaszeg Község Önkormányzata szolgálati lakás felújításának 
támogatása 

3,015 Dunaszentpál Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 
támogatása 

5,916 Dunasziget Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

13,517 Emőd Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

26,118 Eperjes Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
3,519 Feketeerdő Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének 

támogatása 
21,020 Fülöpjakab Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
15,021 Gelej Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
6,022 Győrladamér Község Önkormányzata igazgatási feladatainak 

támogatása 
7,223 Győrújfalu Községi Önkormányzat közlekedésfejlesztési 

felújításának támogatása 
14,324 Győrzámoly Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
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10,025 Halászi Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

8,026 Harsány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

8,027 Hédervár Község Önkormányzata igazgatási feladatainak 
támogatása 

11,428 Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
támogatása 

32,629 Hercegkút Község Önkormányzata játszótér létesítésének 
támogatása 

14,930 Jászszentlászló Község Önkormányzata szolgálati lakás 
felújításának támogatása 

3,031 Károlyháza Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

7,032 Kimle Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
3,033 Kisbodak Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 
9,834 Kisgyőr Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
25,035 Kömpöc Község Önkormányzata köznevelési feladatainak 

támogatása 
5,536 Kunsziget Község Önkormányzata kulturális feladatainak 

támogatása 
10,037 Lébény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

7,038 Levél Községi Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak 
támogatása 

4,539 Lipót Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

6,040 Máriakálnok Község Önkormányzata Közösségi Ház felújításának 
támogatása 

3,541 Mecsér Község Önkormányzata temető felújításának támogatása 
32,342 Mezőkeresztes Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
8,543 Mosonszentmiklós Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 

támogatása 
6,144 Mosonszolnok Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési 

feladatainak támogatása 
3,545 Mosonudvar Község Önkormányzata igazgatási feladatainak 

támogatása 
97,246 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat köznevelési feladatainak 

támogatása 
15,547 Öttevény Község Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
2,948 Püski Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak 

támogatása 
2,849 Rábcakapi Község Önkormányzata játszótér fejlesztésének 

támogatása 
5,050 Rajka Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 

25,051 Rakamaz Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

17,652 Sajópetri Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása 

602,053 Tarcal Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
15,054 Tiszaug Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
10,055 Tömörkény Községi Önkormányzat településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
3,056 Újrónafő Község Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
11,057 Vámosszabadi Község Önkormányzata településüzemeltetési 

feladatainak támogatása 
5,058 Várbalog Község Önkormányzata temető fejlesztésének támogatása 
7,659 Vereb Község Önkormányzat szociális feladatainak támogatása 

17,460 Visnye Községi Önkormányzat szociális feladatainak támogatása 

Helyi önkormányzatok egyedi támogatása 51
120,01 Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési 

feladatainak támogatása 
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65,02 Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása 

14,83 Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
15,54 Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel 

kapcsolatos feladatainak támogatása 
50,05 Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak 

támogatása 
117,07 Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak 

támogatása 
605,08 Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

6,49 Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása 

5,010 Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 
17,011 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak 

támogatása 
148,612 Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 
131,513 Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak 

támogatása 
11,514 Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak 

támogatása 

Községi önkormányzatok támogatása 52
45,01 Tiszaderzs Községi Önkormányzat támogatása 
40,02 Tiszaigar Községi Önkormányzat támogatása 
45,03 Tiszaörs Községi Önkormányzat támogatása 
60,04 Tiszaszentimre Községi Önkormányzat támogatása 

40,05 Tomajmonostora Községi Önkormányzat támogatása 
25,06 Nagyiván Községi Önkormányzat támogatása 
66,67 Nagyar Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása 
40,6Kaposvári ipari-innovációs park fejlesztésének támogatása 53

Hazai működési költségvetés 901 982,3 0,0 -901 982,3

Hazai felhalmozási költségvetés 111 800,5 0,0 -111 800,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 1 013 782,8 0,0 -1 013 782,8
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

868,0Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 11,7

Működési költségvetés1
5 707,9Személyi juttatások1

923,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 026,5Dologi kiadások3

518,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

59,3Beruházások6
50,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

0,1Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2
Működési költségvetés1

770,5Személyi juttatások1
79,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
67,2Dologi kiadások3

243,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

112,8Beruházások6
55,0Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 

igazgatása 
3

Működési költségvetés1
4 484,0Személyi juttatások1

556,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 274,3Dologi kiadások3

84,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

59,2Beruházások6
24,1Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
58,3888,7 8,22 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 
37,28 361,45 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján 

teljesítendő fizetési kötelezettségek 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek 

0,626,91 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 28 012,4 1 019,2 -26 993,2

Hazai felhalmozási költségvetés 313,7 11,7 -302,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 28 326,1 1 030,9 -27 295,2
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 697,7Miniszterelnökség igazgatása 1 11,9

Működési költségvetés1
16 900,6Személyi juttatások1

2 745,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 640,7Dologi kiadások3

155,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 598,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 360,8Beruházások6

117,0Nemzetstratégiai Kutatóintézet 3 8,4

Működési költségvetés1
758,7Személyi juttatások1
123,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
504,0Dologi kiadások3

1,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

42,2Beruházások6
194,9Nemzeti Örökség Intézete 7

Működési költségvetés1
783,1Személyi juttatások1
127,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
899,3Dologi kiadások3

4,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

183,7Beruházások6
352,5Felújítások7

69 417,6Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 3 863,7

Működési költségvetés1
192 863,7Személyi juttatások1

31 891,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
45 922,4Dologi kiadások3

0,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
20 885,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
13 246,6Beruházások6

4 600,9Felújítások7
266,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

4 563,2Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14 575,5

Működési költségvetés1
9 162,4Személyi juttatások1
1 424,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 516,3Dologi kiadások3

845,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4 125,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 234,6Beruházások6

122,4Felújítások7
92,6Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18

Működési költségvetés1
555,7Személyi juttatások1

67,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
144,8Dologi kiadások3

9,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2
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18,0Beruházások6
4,2Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 19

Működési költségvetés1
508,2Személyi juttatások1

79,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
218,6Dologi kiadások3

0,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

195,8Beruházások6
1,0Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30
1 Célelőirányzatok 

34,0171,0 50,43 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 110,7

1,8139,94 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 7,4

3,91,76 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 
4,0340,610 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének 

és szakmai feladatainak támogatása 
8,51 268,4 1 025,814 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 16,1

31,51 000,0 1 234,115 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 

2,6

128,827 912,8 14 379,316 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 
263,13 334,6 64,01 Nemzeti Tehetség Program 7,4

74,610 847,1 66,42 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 30,3

6,5350,8 5,84 Waclaw Felczak Alap 

52,02 436,7 342,95 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 19,1

3,874,87 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 
1 858,69 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 

909,010 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 
hozzájárulás 

15,28,9 14 320,514 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 42,2

0,4360,216 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

5,3402,3 12,717 Esélyteremtési, önkéntes és kírziskezelő programok valamint 
feladatok támogatás 

1 131,4 55,019 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek 
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok  
támogatása 

0,124 Civil Alap - pályázati program 
11 176,028 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 

58,57 316,0 1 553,129 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
4,515 957,5 86,41 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és 

karitatív feladatok támogatása 
17 920,32 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 

kiegészítése 
20 794,53 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

39,1166,414 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 
kompenzációja 

0,50,427 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
165,32 081,7 3 071,11 Nemzetiségi szakmai támogatások 1,7

21,32 680,7 207,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

5,36 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja 
4,01,534 Nemzeti Civil Alapprogram 

41 Magyar Falu Program 
8,42,53 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása 6,9

144,3 355,750 Határontúli műemlék-felújítási program 
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569,752 Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében 
álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások 

1,64,356 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 5,0

16 751,1 6 693,357 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

5 119,8

990,058 HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ támogatása 
379,8 66,060 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 

egyéb feladatok 
0,161 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő 

geodéziai feladatok 
29,8 134,866 Kormányablak program megvalósítása 158,1

0,713,367 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 4,8

9 074,169 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás 
nyújtásához szükséges forrás biztosítása 

0,280 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 
38,43,384 Területi infrastrukturális fejlesztések 
20,121,8 218,988 Nemzeti Kastélyprogram 38,7

14,24,4 10,990 Nemzeti Várprogram 

13,096 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 
75,25 176,4 113,13 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok  

támogatása 
7,5

61,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Központi kezelésű előirányzatok 32
48,92 143,74 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

6 982,51 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok tőkeemelése 

4 588,1 605,22 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 

8 A Lechner Tudásközpont Nkft. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

22,41 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

95,02 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

Hazai működési költségvetés 519 106,7 78 316,3 -440 790,4

Hazai felhalmozási költségvetés 79 280,4 10 037,8 -69 242,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 598 387,1 88 354,1 -510 033,0
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

5 190,0Agrárminisztérium igazgatása 1 42,8

Működési költségvetés1
6 570,5Személyi juttatások1
1 092,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 649,9Dologi kiadások3

267,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 225,0Beruházások6
273,9Felújítások7

2,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
17 625,8Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 108,3

Működési költségvetés1
5 425,0Személyi juttatások1

928,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 169,1Dologi kiadások3
7 099,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3 161,3Beruházások6

915,8Felújítások7
3,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

3 636,3Ménesgazdaságok 4 100,7

Működési költségvetés1
638,4Személyi juttatások1
103,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 636,9Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

209,9Beruházások6
147,9Felújítások7

6 304,7Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 152,0

Működési költségvetés1
18 034,1Személyi juttatások1

2 796,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 549,4Dologi kiadások3

84,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
91,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 436,8Beruházások6

786,5Felújítások7
0,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

207,5Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7 13,6

Működési költségvetés1
505,2Személyi juttatások1

78,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
245,7Dologi kiadások3
166,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
118,4Beruházások6
191,1Felújítások7

381,4Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 8 3,6

Működési költségvetés1
660,0Személyi juttatások1
107,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
205,4Dologi kiadások3

1 517,5Egyéb működési célú kiadások5
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Felhalmozási költségvetés2
38,5Beruházások6

0,3Felújítások7
733,6Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 10 195,0

Működési költségvetés1
941,4Személyi juttatások1
159,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
997,7Dologi kiadások3

17,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

296,1Beruházások6
408,9Felújítások7

1 100,3Országos Meteorológiai Szolgálat 12 234,9

Működési költségvetés1
1 251,2Személyi juttatások1

207,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
731,6Dologi kiadások3
113,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
944,7Beruházások6

16,5Felújítások7
0,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 376,3Nemzeti park igazgatóságok 14 5 925,3

Működési költségvetés1
7 854,7Személyi juttatások1
1 270,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 764,6Dologi kiadások3

265,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9 708,7Beruházások6
554,5Felújítások7
865,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

43,0Nemzeti Földügyi Központ 17 2,5

Működési költségvetés1
2 920,4Személyi juttatások1

474,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 955,9Dologi kiadások3

1,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 704,8Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

37,32 546,91 Környezet- és természetvédelmi feladatok 

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 
1,13,81 Földügyi feladatok 

41,12 235,8 500,03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 

3 Mezőgazdasági feladatok 
261,06 363,3 822,42 Mezőgazdasági szakmai feladatok 

17,91 038,44 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 
21,510 057,85 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

7 445,718 774,66 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 
6 201,719 825,77 Nemzeti agrárkár-enyhítés 

0,299,98 Peres ügyek 
1,82,6 2,117 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2,7

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
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200,01 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
tőkeemelése 

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek 15,8

89,07 665,82 Uniós programok kiegészítő támogatása 

Hazai működési költségvetés 160 497,2 58 626,4 -101 870,8

Hazai felhalmozási költségvetés 26 533,6 6 794,5 -19 739,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 7 670,5 93,5 -7 577,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 194 701,3 65 514,4 -129 186,9
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
7,51 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
5 212,3Személyi juttatások1

788,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
273,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
119,1Beruházások6

7 097,02 Egyéb HM szervezetek 1 406,3

Működési költségvetés1
7 876,5Személyi juttatások1
1 126,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

126 020,4Dologi kiadások3
352,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4

7 822,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 234,9Beruházások6
8 983,4Felújítások7

390,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
9 696,4Magyar Honvédség 2 2 835,0

Működési költségvetés1
162 247,1Személyi juttatások1

24 081,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
113 869,2Dologi kiadások3

62,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

53 587,3Beruházások6
2 412,0Felújítások7

382,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
588,3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 52,1

Működési költségvetés1
15 508,4Személyi juttatások1

2 366,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
40 173,0Dologi kiadások3

2,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 221,9Beruházások6
607,0Felújítások7

44,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
44 887,7MH Egészségügyi Központ 6 180,2

Működési költségvetés1
41 300,2Személyi juttatások1

5 934,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
19 199,6Dologi kiadások3

2 345,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 798,7Beruházások6
8,8Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7

Működési költségvetés1
422,8Személyi juttatások1

61,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2,0Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
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2 Ágazati célelőirányzatok 

1,1652,3 141,23 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 
0,23 277,3 436,75 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
209,71 339,4 170,71 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

0,615 Nemzetközi kártérítés 
76,74 463,4 5 720,825 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 605,2

17 000,039 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

6 859,040 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
8 712,343 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

Hazai működési költségvetés 619 353,8 62 574,0 -556 779,8

Hazai felhalmozási költségvetés 82 251,2 5 078,8 -77 172,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 701 605,0 67 652,8 -633 952,2
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

15 534,2Belügyminisztérium igazgatása 1 1 367,6

Működési költségvetés1
10 055,4Személyi juttatások1

1 620,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 688,0Dologi kiadások3

5,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
15 991,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 408,5Beruházások6

63,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8
64,9Nemzeti Védelmi Szolgálat 2

Működési költségvetés1
6 344,8Személyi juttatások1

991,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 349,3Dologi kiadások3

0,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

420,7Beruházások6
3 475,0Terrorelhárítási Központ 4 14 395,9

Működési költségvetés1
15 789,3Személyi juttatások1

2 475,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 004,2Dologi kiadások3

93,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

14 017,3Beruházások6
824,5Felújítások7
229,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8 797,0Büntetés-végrehajtás 5 3 526,2

Működési költségvetés1
57 979,7Személyi juttatások1

8 741,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
29 819,3Dologi kiadások3

12,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 973,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
17 289,1Beruházások6

1 552,7Felújítások7
682,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

40 636,1Rendőrség 7 12 375,3

Működési költségvetés1
291 695,6Személyi juttatások1

44 816,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
62 301,0Dologi kiadások3

29,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
16 016,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
19 195,0Beruházások6

6 894,8Felújítások7
4 434,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

335,5Alkotmányvédelmi Hivatal 8 45,3

Működési költségvetés1
8 051,4Személyi juttatások1
1 288,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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3 163,2Dologi kiadások3
0,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
528,6Beruházások6
194,1Felújítások7

23,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 683,5Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9 8 846,4

Működési költségvetés1
16 557,9Személyi juttatások1

2 602,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 612,8Dologi kiadások3

18,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6 330,1Beruházások6
147,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

119,0Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 10 184,9

Működési költségvetés1
2 095,2Személyi juttatások1

322,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 468,2Dologi kiadások3

3,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

245,7Beruházások6
6 391,7BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12 6 864,9

Működési költségvetés1
66 894,5Személyi juttatások1
10 368,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
16 740,1Dologi kiadások3

4,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
2 524,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 272,7Beruházások6

1 925,3Felújítások7
929,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 127,4Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 13 1 589,4

Működési költségvetés1
6 678,7Személyi juttatások1
1 045,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 128,7Dologi kiadások3

0,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
336,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 027,0Beruházások6

39,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 586,7Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 16 179,2

Működési költségvetés1
3 573,7Személyi juttatások1

557,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 549,3Dologi kiadások3

534,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
450,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
145,8Beruházások6
137,0Felújítások7

30 785,1Vízügyi Igazgatóságok 17 38 189,8
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Működési költségvetés1
26 700,2Személyi juttatások1

4 075,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
35 190,6Dologi kiadások3

308,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

60 950,4Beruházások6
398,7Felújítások7

2 425,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Ágazati célfeladatok 
42,02 Energia-racionalizálás 116,9

0,134 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 

3 219,8 6,250 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
26 189,2112 076,4 456,656 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 81,7

850,463 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 150,03 Országos Polgárőr Szövetség 

2,5382,6 15,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
50,92 105,3 8,21 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 

6,42 491,9 32,52 Tanoda program 3,5

85,5846,0 548,43 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása 
2,22 749,8 0,55 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
6,6859,9 13,78 Biztos Kezdet Gyerekházak 0,1

0,3617,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 

6 000,03 705,6 2 294,412 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási 
feladatainak támogatása 

13,3748,8 7 065,013 A Gazdaságélénkítő programok támogatása 8 400,2

90,714 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása 
87,715 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 

287,7 25,816 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak 
támogatása 

1 963,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
989,511 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány 

lakhatásával kapcsolatos kiadások 
5,4522,0 78,519 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 

támogatása 
0,4

16 046,1 6 325,721 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 0,8

22,315 799,4 22 825,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 
kiadások 

25 Európai uniós fejlesztési programok 
136,91 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 

Központi kezelésű előirányzatok 21
38,61 708,13 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

támogatása 
1 939,73 407,3 381,74 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 
172,7

444,61 978,3 4 363,75 Belügyi Alapok 2014-2020 271,7

1 894,06 Belügyi Alapok 2021-2027 
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Hazai működési költségvetés 969 979,1 144 959,3 -825 019,8

Hazai felhalmozási költségvetés 193 428,5 96 168,5 -97 260,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 12 161,9 2 828,7 -9 333,2

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 1 175 569,5 243 956,5 -931 613,0
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 126,0Pénzügyminisztérium igazgatása 1 20,4

Működési költségvetés1
13 048,2Személyi juttatások1

2 123,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 974,0Dologi kiadások3
1 168,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
27,2Beruházások6
10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

5 979,4Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 3 706,2

Működési költségvetés1
136 909,0Személyi juttatások1

21 221,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
55 959,1Dologi kiadások3

123,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 088,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
20 964,9Beruházások6

165,2Felújítások7
220,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 063,0Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 250,8

Működési költségvetés1
5 669,1Személyi juttatások1

940,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
68 557,9Dologi kiadások3

104,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

36 332,3Beruházások6
42 434,9Felújítások7

52 833,4Magyar Államkincstár 8 3 122,1

Működési költségvetés1
38 607,1Személyi juttatások1

6 364,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
26 475,0Dologi kiadások3
20 761,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 502,9Beruházások6

162,2Felújítások7
46,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 171,0Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 276,5Személyi juttatások1
212,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
534,7Dologi kiadások3
176,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
3 556,51 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

206,1 2 930,04 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 

6 260,9

2,615 881,8 16 269,85 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása 1 031,4

0,955,1 1,96 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 0,7
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1 901,97 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 
Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 

Központi kezelésű előirányzatok 26
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

100 000,01 Tőkeemelések 
57,52 ÁKK osztalék befizetése 

150 000,03 Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások 
329,6733,5 12,13 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 5,3

Hazai működési költségvetés 424 895,1 70 233,8 -354 661,3

Hazai felhalmozási költségvetés 381 069,7 14 392,5 -366 677,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 745,6 334,9 -410,7

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 806 710,4 84 961,2 -721 749,2
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

34 758,5Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 1 74,4

Működési költségvetés1
17 583,9Személyi juttatások1

2 871,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 312,0Dologi kiadások3

1,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
28 815,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 585,8Beruházások6

35,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 641,6Országos Atomenergia Hivatal 4

Működési költségvetés1
2 189,9Személyi juttatások1

332,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 318,7Dologi kiadások3

805,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

86,5Beruházások6
2 600,5Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 5 13,9

Működési költségvetés1
1 507,7Személyi juttatások1

242,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 182,3Dologi kiadások3
1 296,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
139,9Beruházások6

16,2Felújítások7
854,4Nemzeti Akkreditáló Hatóság 6

Működési költségvetés1
353,9Személyi juttatások1

50,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
130,9Dologi kiadások3
202,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
343,1Beruházások6

9 200,0Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 7 992,2

Működési költségvetés1
2 932,6Személyi juttatások1

460,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 782,9Dologi kiadások3
4 588,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 890,5Beruházások6

15,7Felújítások7
21 816,6Szakképzési Centrumok 8 7 824,1

Működési költségvetés1
132 850,3Személyi juttatások1

21 267,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
28 799,1Dologi kiadások3

2 282,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 269,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
7 751,2Beruházások6
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8 043,4Felújítások7
1 174,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

4 712,9Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 9 1,6

Működési költségvetés1
1 913,9Személyi juttatások1

315,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 632,9Dologi kiadások3

495,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

573,6Beruházások6
1,5Felújítások7

5 058,5Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11 2 741,5

Működési költségvetés1
3 529,6Személyi juttatások1

567,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
17 435,0Dologi kiadások3

78,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 292,8Beruházások6
6,4Felújítások7
8,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

289 498,0Egyetemek, főiskolák 14 18 552,4

Működési költségvetés1
241 055,8Személyi juttatások1

38 974,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
146 303,3Dologi kiadások3

33 701,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
206 181,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
50 346,9Beruházások6

7 551,3Felújítások7
2 144,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
6 525,6152 061,3 50 823,932 Közlekedési ágazati programok 718,9

13 733,218 994,7 5 755,834 Infokommunikációs ágazati feladatok 6 816,7

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 
0,32 183,2 222,61 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 0,1

109,714 554,5 14 435,83 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 10,7

0,3151,0 2,57 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0,1

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 
260,42 728,7 40,81 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 323,3

17 929,5 425,02 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével 
összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása 

3 315,716 886,8 9 387,23 Kormányzati szakpolitikák 145,3

16,1325,2 7,04 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 

77,9

5 000,05 Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása 

67 Felsőoktatási feladatok 
15,7140 601,3 83 684,61 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

239,018 618,1 106 236,52 Felsőoktatás speciális feladatai 11,5

480,62 065,7 4,87 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 
programok támogatása 

68 Védelmi ipari feladatok 
798,5 2 200,01 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és 

fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása 

69 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások 
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29,63 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati 
beruházások 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

138 037,21 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
246 454,22 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
130 115,03 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
18 982,45 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
47 766,41 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 102 212,8

2 Légiközlekedési kibocsátási egységek 706,2

24,65 ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek 
155,35 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása 

7 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 5 330,1

4 331,3 7 046,32 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
forrásjuttatásai 

10 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

2,51 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

11 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

1,21 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

12 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

4,91 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos kiadások 

14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás 
ellentételezése 

45 271,31 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás 
ellentételezésével összefüggő kiadások 

15 Távhőszolgáltatók kompenzációja 
32 600,01 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások 

Hazai működési költségvetés 1 963 490,2 395 862,2 -1 567 628,0

Hazai felhalmozási költségvetés 415 055,0 146 553,7 -268 501,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 2 378 545,2 542 415,9 -1 836 129,3
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 408,7Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 891,8

Működési költségvetés1
10 130,3Személyi juttatások1

1 541,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
11 265,0Dologi kiadások3

81,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 277,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 875,9Beruházások6

171,5Felújítások7
19,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8 787,3Külképviseletek igazgatása 2 175,8

Működési költségvetés1
54 211,1Személyi juttatások1

5 301,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
48 571,3Dologi kiadások3
23 277,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
20 924,6Beruházások6

1 182,0Felújítások7
209,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

157,8Információs Hivatal 4 41,2

Működési költségvetés1
8 058,0Személyi juttatások1
1 338,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

10 178,1Dologi kiadások3
50,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
617,5Beruházások6
473,4Felújítások7

64,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 7

1 Célelőirányzatok 
3 064,026 272,7 1 804,36 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 

szervezetek és szakmai programok támogatása 
2,1195,616 Protokoll kiadások 

495,3 928,025 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 
665,021 021,6 131,733 Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása 

121,48 626,9 112,52 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 2,4

170,029 823,93 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
22,71 125,4 46,88 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 8

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
38,51 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
40 000,02 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok 

tőkeemelése 

4 Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és 
összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések 
koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

350,01 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tőkeemelése 
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Hazai működési költségvetés 262 843,2 14 437,5 -248 405,7

Hazai felhalmozási költségvetés 69 911,0 1 111,2 -68 799,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 332 754,2 15 548,7 -317 205,5
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XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS 
FEJLESZTÉSEI

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
1,91,21 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezőgazdaságban 
0,50,83 Vidéki térségek fejlesztése 

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
7,22 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 

1,73 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
1,21,91 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra 

történő belépés segítésére 
1,110 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 

1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési 
projektek 

207,19 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 
2004/HU/16/C/PT/001 

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
499,8935,2 51,31 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 668,0

10,7215,32 Közlekedés Operatív Program 35,8

4,99,87 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA 0,2

40,4110,18 Társadalmi Megújulás Operatív Program 2,4

45,2222,3 40,214 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 62,8

3,412,619 Környezet és Energia Operatív Program 68,0

1 440,821 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
1,38,323 Nyugat-dunántúli Operatív Program 27,3

5,815,124 Közép-dunántúli Operatív Program 87,3

163,191,8 6,025 Dél-dunántúli Operatív Program 449,6

36,465,726 Dél-alföldi Operatív Program 159,1

19,4170,327 Észak-alföldi Operatív Program 332,2

11,2106,228 Észak-magyarországi Operatív Program 77,3

41,0240,329 Közép-magyarországi Operatív Program 210,9

5 Területi Együttműködés 

1 Európai Területi Együttműködés 
1,11 Európai Területi Együttműködés HU-SK 0,5

231,02 Európai Területi Együttműködés HU-RO 

0,96 Európai Területi Együttműködés AU-HU 
1,02,010 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 

6 Egyéb uniós előirányzatok 
12,16 EGT, Norvég Alap 2009-2014 támogatásból megvalósuló 

projektek 

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
185,54 733,0 2 730,01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 

segítségnyújtás 
73,52 Fejezeti általános tartalék 

3,43 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós 
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 

7,1

50,8 14,54 Közvetlen uniós programok támogatása 
653,2 187,511 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 
533,9139,2 2,31 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása 
43,4

16,522,7 2,12 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 35,5

2,37,8 0,93 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a 
diverzifikáció ösztönzése 

20,5
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0,30,54 IV. tengely: Leader programok 6,6

3 Halászati Operatív Program 
1,2 3,61 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 

termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 
4,8

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
114,53 ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 
1 191,7 237 705,11 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 262 504,2

14,3 3 591,92 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 5 039,7

178,93 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 125,7

Központi kezelésű előirányzatok 3
1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 

6 861,8145 643,4 414 066,51 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 18 809,4

656,537 496,2 27 917,22 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 3 087,0

1 852,426 799,8 237 092,33 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16 993,0

402 547,54 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 6 694,9

776,517 967,7 128 768,35 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 5 975,4

5 089,274 403,8 110 806,36 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 1 590,0

2 271,131 327,4 3 088,17 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20,3

60,01 761,98 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 

2 627,52 168,0 9 848,02 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 8 907,6

10,2131,54 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 
100,05        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 

1 003,5 56 612,46        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 1 143,2

8 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 
961,4115 593,8 135 343,41 Vidékfejlesztési Program 558,3

6,82 111,0 1 264,92 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 4,9

9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 

0,1219,1 209 252,11 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 
1 727,9 34,68 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 

27 514,6 88,610 Nemzeti Helyreállítási Alap 

Hazai működési költségvetés 5 513,9 1 391,5 -4 122,4

Hazai felhalmozási költségvetés 244 522,4 267 676,7 23 154,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 226 857,4 88 922,0 -2 137 935,4

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 2 476 893,7 357 990,2 -2 118 903,5
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

605,4Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1 28,1

Működési költségvetés1
20 650,0Személyi juttatások1

2 262,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 739,8Dologi kiadások3
5 533,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4 577,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
560,8Beruházások6

18,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2

27 467,03 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 
irányítás intézményei 

1 145,5

Működési költségvetés1
88 010,9Személyi juttatások1
14 577,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
41 453,7Dologi kiadások3

1 048,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4
8 612,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
6 871,2Beruházások6
3 901,7Felújítások7
4 445,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 174,24 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
2 120,6Személyi juttatások1

322,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 191,6Dologi kiadások3

569,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

63,1Beruházások6
442,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

7 602,3Nemzeti Sportközpontok 3 1 543,3

Működési költségvetés1
4 407,9Személyi juttatások1

728,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
12 592,1Dologi kiadások3

3,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
11 417,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
12 208,8Beruházások6

567,3Felújítások7
26,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

213,9Egyéb kulturális intézmények 4 1,2

Működési költségvetés1
1 872,4Személyi juttatások1

284,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 052,8Dologi kiadások3

530,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

462,4Beruházások6
Egyéb oktatási intézmények 6

3 860,91 Oktatási Hivatal 8,4

Működési költségvetés1
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10 436,7Személyi juttatások1
1 682,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 653,5Dologi kiadások3
1 255,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
511,1Beruházások6

29,9Felújítások7
2,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó 
intézmények 

7

4 100,91 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
3 549,3Személyi juttatások1

563,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 330,4Dologi kiadások3

21,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

302,2Beruházások6
Egyéb történetkutató intézetek 8

9,42 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

Működési költségvetés1
361,4Személyi juttatások1

56,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
354,0Dologi kiadások3

6,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

12,8Beruházások6
1 354,1Petőfi Irodalmi Múzeum 9 1 342,3

Működési költségvetés1
2 171,5Személyi juttatások1

356,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 281,8Dologi kiadások3
2 328,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
938,6Beruházások6
311,3Felújítások7

28,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10

18 266,11 Országos Kórházi Főigazgatóság 2 239,6

Működési költségvetés1
13 019,0Személyi juttatások1

1 105,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
77 119,2Dologi kiadások3
15 895,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
59 181,1Beruházások6

2 128,7Felújítások7
5,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

946 117,12 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 9 411,2

Működési költségvetés1
543 369,7Személyi juttatások1

80 883,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
357 761,0Dologi kiadások3

710,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
9 900,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
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27 602,2Beruházások6
4 741,3Felújítások7

750,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 778,43 Országos Sportegészségügyi Intézet 0,1

Működési költségvetés1
2 110,3Személyi juttatások1

274,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
864,7Dologi kiadások3

1 430,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

68,7Beruházások6
7 423,8Közgyűjtemények 11 1 139,8

Működési költségvetés1
14 760,0Személyi juttatások1

2 337,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
12 099,0Dologi kiadások3

3 300,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

11 669,9Beruházások6
3 014,6Felújítások7

0,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
3 588,8Művészeti intézmények 12 1 841,5

Működési költségvetés1
12 239,3Személyi juttatások1

1 850,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 005,8Dologi kiadások3
2 700,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 553,5Beruházások6

47,5Felújítások7
64 607,8Országos Mentőszolgálat 14 25,8

Működési költségvetés1
50 709,0Személyi juttatások1

8 229,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13 072,8Dologi kiadások3

19,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
23,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 851,7Beruházások6

259,8Felújítások7
8,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8

592,9Magyarságkutató Intézet 15 15,1

Működési költségvetés1
847,9Személyi juttatások1
134,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
636,3Dologi kiadások3
131,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
58,1Beruházások6

6 846,1Nemzeti Népegészségügyi Központ 16 53 155,7

Működési költségvetés1
5 974,0Személyi juttatások1

944,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
168 727,0Dologi kiadások3

55 162,2Egyéb működési célú kiadások5
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Felhalmozási költségvetés2
1 914,5Beruházások6

3,5Felújítások7
16 408,3Országos Vérellátó Szolgálat 17

Működési költségvetés1
9 224,6Személyi juttatások1
1 483,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

35 850,9Dologi kiadások3
12,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
486,2Beruházások6

44,9Felújítások7
33 197,7Klebelsberg Központ 18 37 785,3

Működési költségvetés1
485 238,5Személyi juttatások1

81 014,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
91 676,7Dologi kiadások3

926,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
884,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
36 038,6Beruházások6
39 638,0Felújítások7

115,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 910,6Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 46,8

Működési költségvetés1
1 708,7Személyi juttatások1

273,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 045,3Dologi kiadások3

227,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

31,1Beruházások6
45,2Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Normatív finanszírozás 
1 675,8310 523,93 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

5,47 545,64 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 

4 Köznevelési feladatok támogatása 

20,05 289,1 452,94 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 2,0

990,011 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 
12 030,5 499,515 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 

1,0179,3 1,516 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 
0,450,39 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása 
0,386,820 Maradványelszámolás 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 

46,21 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 
0,2105,5 10,02 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
250,83 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 

990,24 207,8 3 008,35 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 1 406,1

104,82 346,4 118,66 Csoóri Sándor Alap 
0,18 387,2 1 723,17 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 

19,3 1 234,68 Makovecz Imre Alap 0,5

13 Művészeti tevékenységek 
583,454 510,0 9 607,91 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 2,7
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2,41 314,3 1 114,19 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 

596,41 949,1 3,111 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 
megrendezésének támogatása 

578,9 16,115 Lázár Ervin Program 

19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok 

2 540,1183 243,81 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

347,33 480,0 39,02 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 
sajátos finanszírozása 

0,1

337,818 027,28 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények 
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és 
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

428,25 103,3 1 518,312 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok 
támogatása 

1,1

11,01 222,813 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
17,23 096,5 40,315 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 0,9

0,12 084,1 63,316 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 
szervezeteinek támogatása 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
465,310 493,6 2 110,71 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 209,4

5 527,01 382,4 2,024 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 
36,41 556,6 74,428 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 0,7

329,732 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 
támogatása 

57,0

23 Sporttevékenység támogatása 
1 978,213 395,2 373,64 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 820,2

24,35 497,05 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 

24,06 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, 
sportteljesítmények elismerése 

8,830,2 0,78 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 0,7

43,73 215,3 60,423 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos 
támogatások 

368,6

557,928 417,1 9 191,329 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

59,8

0,37 499,8 2 138,330 Kiemelt sportegyesületek támogatása 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

285,635 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 
541,419 494,1 916,128 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 471,3

1 000,029 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása 
571,548 Kincstári díj 

7,21 114,549 Peres ügyek 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 

636,4309 936,91 Családi pótlék 
0,16 450,32 Anyasági támogatás 

131,255 842,23 Gyermekgondozást segítő ellátás 
38,610 841,04 Gyermeknevelési támogatás 

0,53 580,25 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 
8 735,16 Életkezdési támogatás 

26,73 253,97 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 
295,3599,88 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

87,799 184,92 Korhatár alatti ellátások 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
55,561 040,31 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 

180,791 297,42 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
16 587,71 Közgyógyellátás 

7 374,82 Egyéb térítések 
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5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

3,01 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába 
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

5 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

7,31 Osztalékbevételek 

6 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

66,61 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

Hazai működési költségvetés 3 824 652,2 1 174 438,3 -2 650 213,9

Hazai felhalmozási költségvetés 261 286,2 113 130,8 -148 155,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 4 085 938,4 1 287 569,1 -2 798 369,3
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

697,1Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

5 653,0Személyi juttatások1
912,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
612,0Dologi kiadások3
112,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
24,3Beruházások6

417,4Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

591,9Személyi juttatások1
95,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

268,8Dologi kiadások3
99,4Egyéb működési célú kiadások5

Nemzeti Koncessziós Iroda 3
Működési költségvetés1

117,5Személyi juttatások1
18,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 125,5Dologi kiadások3
60,5Egyéb működési célú kiadások5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Célelőirányzatok 

54 220,6 179,72 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

22,40,610 Turisztikai célelőirányzat 
1,215 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 

megteremtése 
57,321 Nemzetközi tagdíjak 

1 789,6 65,023 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1 605,810 433,0 6 151,026 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása 243,9

82,110 345,4 642,327 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

7,8

Központi kezelésű előirányzatok 21
2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 
8 848,61 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 
2 307,7 486,42 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása 

3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 185,5 18,11 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságok támogatása 

150,02 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

Hazai működési költségvetés 90 006,9 2 824,8 -87 182,1

Hazai felhalmozási költségvetés 16 565,4 251,7 -16 313,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 106 572,3 3 076,5 -103 495,8
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XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

261,9Miniszterelnöki Kormányiroda 1
Működési költségvetés1

3 623,5Személyi juttatások1
571,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
514,4Dologi kiadások3
273,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
288,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

0,9Szerencsejáték Felügyelet 2
Működési költségvetés1

726,2Személyi juttatások1
121,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
130,6Dologi kiadások3
209,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
10,4Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 19
1 Célelőirányzatok 

7,567,5 11,01 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 

46,5135 907,33 Autópálya rendelkezésre állási díj 
12 795,24 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

63,75 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 
825,06 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak 

közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása 
77,37 Nemzetközi tagdíjak 

0,88 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

0,39 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 
258,8 403,913 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 

1,217 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása 

713,9316,8156 168,11 -  19. cím összesen:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 20
6,41 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,4

Működési költségvetés1
980,4Személyi juttatások1
161,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

98,2Dologi kiadások3
82,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
25,4Beruházások6

25,46,41 323,020. cím összesen: 3,4

Központi kezelésű előirányzatok 21
23 840,22 Peres ügyek 

4 934,13 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése 

Hazai működési költségvetés 186 265,4 323,2 -185 942,2

Hazai felhalmozási költségvetés 739,3 3,4 -735,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXII. fejezet összesen 187 004,7 326,6 -186 678,1
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

131,8Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 9,9

Működési költségvetés1
1 968,0Személyi juttatások1

312,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
501,8Dologi kiadások3

72,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

95,3Beruházások6
16,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 2 899,7 131,8 -2 767,9

Hazai felhalmozási költségvetés 111,3 9,9 -101,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 3 011,0 141,7 -2 869,3
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

3 475,0Központi Statisztikai Hivatal 1 13,4

Működési költségvetés1
7 391,8Személyi juttatások1
1 304,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 645,6Dologi kiadások3
1 762,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
579,3Beruházások6

5,1Felújítások7
10,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8,8KSH Könyvtár 4
Működési költségvetés1

187,2Személyi juttatások1
31,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
67,5Dologi kiadások3
20,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
10,3Beruházások6

164,9KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
Működési költségvetés1

184,1Személyi juttatások1
30,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
77,3Dologi kiadások3

3,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4,1Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 6

0,1987,31 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 14 693,0 3 648,8 -11 044,2

Hazai felhalmozási költségvetés 609,4 13,4 -596,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 15 302,4 3 662,2 -11 640,2
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

137,7MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 8,9

Működési költségvetés1
6 604,4Személyi juttatások1

560,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
327,1Dologi kiadások3

42,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
0,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47,2Beruházások6

7 192,6MTA Könyvtár és Információs Központ 2 18,0

Működési költségvetés1
555,9Személyi juttatások1

88,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 198,1Dologi kiadások3

68,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

12,5Beruházások6
MTA egyéb intézmények 5

1 843,21 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 

Működési költségvetés1
486,2Személyi juttatások1

75,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 678,7Dologi kiadások3

99,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

61,8Beruházások6
428,3Felújítások7
104,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

425,12 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
367,3Személyi juttatások1

59,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
219,0Dologi kiadások3

0,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

15,4Beruházások6
104,1Felújítások7

26,43 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 20,9

Működési költségvetés1
176,3Személyi juttatások1

30,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
62,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,5Beruházások6
26,8Felújítások7
81,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2,04 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
12,4Személyi juttatások1

1,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7,3Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
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0,7185,92 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok 
támogatása 

74,8461,9 40,33 Szakmai feladatok támogatása 103,3

69,46 Lendület Program 

Hazai működési költségvetés 19 520,6 9 702,5 -9 818,1

Hazai felhalmozási költségvetés 943,5 151,1 -792,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 20 464,1 9 853,6 -10 610,5
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
29,61 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 41,6

Működési költségvetés1
3 603,4Személyi juttatások1

305,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 350,7Dologi kiadások3
2 187,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4

82,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 632,4Beruházások6
0,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

13,9Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

310,2Személyi juttatások1
51,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

324,0Dologi kiadások3
6,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
24,8Beruházások6

2,3MMA Kutatóintézet 3 0,1

Működési költségvetés1
160,2Személyi juttatások1

25,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
281,0Dologi kiadások3

7,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

13,6Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 4

0,3117,8 0,31 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 
79,52 910,8 308,12 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális 

feladatainak támogatása 
1,9190,2 1,97 Pályázati alapok 

36,2 36,214 MMA műemlékvédelmi beruházásai 
64,520 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 11 979,7 163,7 -11 816,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 017,8 41,7 -1 976,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 13 997,5 205,4 -13 792,1
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 965,2NKFI Hivatal 1 186,5

Működési költségvetés1
2 400,5Személyi juttatások1

355,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 110,9Dologi kiadások3

626,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

47,5Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

4 156,31 Nemzetközi tagdíjak 
19,82 101,3 1 418,35 Nemzeti Laboratóriumok 

Hazai működési költségvetés 10 751,8 2 985,0 -7 766,8

Hazai felhalmozási költségvetés 1 465,8 186,5 -1 279,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 12 217,6 3 171,5 -9 046,1
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

0,2ELKH Titkársága 1
Működési költségvetés1

859,1Személyi juttatások1
125,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
815,9Dologi kiadások3

2,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

22,8Beruházások6
21 847,6ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 2 828,1

Működési költségvetés1
33 631,2Személyi juttatások1

5 318,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
16 426,2Dologi kiadások3

1 956,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9 370,9Beruházások6
1 108,8Felújítások7

135,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8
199,9ELKH Támogatott kutatóhelyek 3 2,9

Működési költségvetés1
3 912,9Személyi juttatások1

653,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
794,0Dologi kiadások3
113,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
294,1Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
793,6734,0 59,92 Kiválósági ösztöndíjak 0,3

Hazai működési költségvetés 65 344,2 22 841,3 -42 502,9

Hazai felhalmozási költségvetés 10 992,4 831,3 -10 161,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXVI. fejezet összesen 76 336,6 23 672,6 -52 664,0
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 
23 207,21 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 

837,32 Egyéb devizahitelek kamata 
4 453,53 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel kamatjellegű 

bevétele 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 
1,2172 525,21 Nemzetközi devizakötvények 

601,43 387,12 Belföldi devizakötvények 
675,12 940,03 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

19 069,11 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
91 009,4804 194,31 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
11 167,6345 974,22 Lakossági kötvények 

117,5389,92 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
0,64 126,01 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

23,631 261,72 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 
2 512,2202,44 Repóügyletek kamatelszámolásai 

23 248,95 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
0,148 413,51 Jutalékok és egyéb költségek 

2 327,22 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

1 534,83 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 1 460 389,9 133 811,1 -1 326 578,8

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 1 460 389,9 133 811,1 -1 326 578,8
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
557 987,41 Társasági adó 

2,13 Hitelintézeti járadék 
61 372,14 Pénzügyi szervezetek különadója 
39 368,05 Cégautóadó 

60 221,77 Bányajáradék 
28 532,58 Játékadó 

9 Ökoadó 
5 175,42 Környezetterhelési díj 

11 614,110 Egyéb befizetések 
77 276,211 Energiaellátók jövedelemadója 

113 319,512 Rehabilitációs hozzájárulás 
195 807,514 Kisadózók tételes adója 

111 232,515 Kisvállalati adó 
54 126,516 Közműadó 

9 178,018 Reklámadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
5 397 233,41 Általános forgalmi adó 
1 243 381,32 Jövedéki adó 

16 970,23 Regisztrációs adó 
58 737,14 Távközlési adó 

233 066,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 
104 250,16 Biztosítási adó 

368,67 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
2 888 586,11 Személyi jövedelemadó 

3 178,72 Egyéb lakossági adók 
224 035,54 Lakossági illetékek 

18,87 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 

Egyéb költségvetési bevételek 4
99 838,01 Vegyes bevételek 

2 Központosított bevételek 
46 392,51 Bírságbevételek 

85 814,52 Környezetvédelmi termékdíjak 
22 355,93 Egyéb központosított bevételek 4,7

247 646,44 Megtett úttal arányos útdíj 
15 574,15 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 

70 323,76 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
26 469,81 Központi költségvetési szervek 
13 801,12 Önkormányzatok befizetései 

21 177,84 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 
155 044,85 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 

Uniós programok bevételei 6
1 Kohéziós Operatív Programok 

421 703,81 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(KOP) 

774 014,7

10 Vidékfejlesztési Program (VP) 

45 316,01 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(VP) 

24 290,5

48 378,42 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) 91 528,9

11 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
705,71 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(MAHOP) 
866,0
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12 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

1 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(CEF) 

48 561,4

13 Egyéb programok 

2 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok) 9 053,1

Egyéb uniós bevételek 7
23 362,42 Vámbeszedési költség megtérítése 

48,14 Uniós támogatások utólagos megtérülése 

7,371 844,7Babaváró támogatások 24
3 993,5Diákhitel konstrukciók támogatása 25

85 973,1Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
168,24 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 

61,96 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 
1,644 802,511 Egyéb vegyes kiadások 

10 580,412 1% SZJA közcélú felhasználása 
89,419 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 

2 257,722 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
2 838,44 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
12 857,45 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
855,17 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
7,79 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 

19,710 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

208,315 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 
eredő fizetési kötelezettség 

1,21 935,2Pénzbeli kárpótlás 34
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
424 775,05 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

2 Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása 
0,43 2021. évi kompenzáció támogatása 

477 322,44 Járulék címen átadott pénzeszköz 
261 044,99 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

2 186,01 IBRD alaptőkeemelés 

2 634,32 IFC tőkeemelés 
3,33 CEB tagdíj 

37,44 Bruegel tagdíj 
1 137,35 AIIB alaptőke hozzájárulás 

2 899,16 NBB tőkeemelés 
1 761,77 IDA alaptőke-hozzájárulás 

1 246,19 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb  
kiadások 

610 467,8Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
159,313,8Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 38

0,1Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

609,01 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása 
30 572,8 24 260,62 Bethlen Gábor Alap támogatása 
25 296,53 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

31 473,0 3 235,75 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 
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362 814,4Központi Maradványelszámolási Alap 43
8 731,7Kapott előleg, támogatás visszafizetése 44

Hazai működési költségvetés 2 110 087,4 12 685 872,2 10 575 784,8

Hazai felhalmozási költségvetés 38 114,7 4,7 -38 110,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 464 418,5 1 464 418,5

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 2 148 202,1 14 150 295,4 12 002 093,3
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

26 751,61 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 0,1

15 284,13 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 
5 436,24 Bérleti díjak 
2 574,06 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 
85,81 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 437,3

2 439,82 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 

3 313,91 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

1 094,5

1 284,62 Vegyes bevételek 128,0

7 767,54 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 29,7

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
1 459,2 19 463,21 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 

10 153,17 Ingatlanok fenntartása és őrzése 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
9 710,3 11 782,61 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 
8 784,73 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
8 107,8 26,81 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 

környezetvédelmi feladatok finanszírozása 
1 425,53 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 

terhelő egyéb kiadások 
4 971,77 ÁFA elszámolás 
3 315,6 1 362,48 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
6 426,59 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

6 003,810 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

2

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
9 454,51 Koncessziós díjak 

15 000,02 Osztalékbevétel 
697,13 Egyéb bevételek 

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
55 200,01 Az NHKV Zrt. támogatása 
22 377,9 411 270,33 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb 

társaságok forrásjuttatásai 
25,04 Az MFB Zrt. működésének támogatása 

838,05 Egyéb kiadások 
2 295,5 2 342,0A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
3

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

4

9 394,01 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő 
beruházások megtérítése 

29 326,92 A regionális víziközmű társaságok támogatása 
27,3A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 5

A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek 6
297,51 Távközlési koncessziókból származó díj 

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

8
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514,92 Egyéb bevételek 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 9
15 000,01 Az  MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 

tőkeemelése 

Hazai működési költségvetés 170 421,5 90 928,8 -79 492,7

Hazai felhalmozási költségvetés 470 641,3 1 689,6 -468 951,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 641 062,8 92 618,4 -548 444,4
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1,81 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 5 937,7

3 677,12 Haszonbérleti díj 
104,43 Vagyonkezelői díj 

78,94 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
7,8 1 977,81 Termőföld vásárlás 

7 779,92 Életjáradék termőföldért 
499,33 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
977,94 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 
233,85 Bírósági döntésből eredő kiadások 

2 040,66 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

221,77 Értéknövelő beruházások megtérítése 

Hazai működési költségvetés 11 539,3 3 862,2 -7 677,1

Hazai felhalmozási költségvetés 2 199,5 5 937,7 3 738,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 13 738,8 9 799,9 -3 938,9
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XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

Központi kezelésű előirányzatok 1
2 A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási 

központi kezelésű előirányzatai 
0,1 57 535,41 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése 

26 392,53 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi 
kezelésű előirányzatai 

500,01 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló 
kiadások 

18 053,12 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 
9 544,2 51 292,03 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások 

411,2 13 152,04 Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a 
Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása 

26 955,35 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

6 Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok 
77 000,01 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 

169 100,02 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

21 356,5 355 129,27 Lakástámogatások 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 

kezelésű előirányzatok 
1 752,820 479,2 190 839,61 Magyar Falu Program 593,6

8 520,5 43 204,52 Modern Városok Program 
63,04 985,9 78 126,43 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 712,9

0,11 178,8 7 344,84 Kulturális értékmegőrző beruházások 1 170,3

6 008,717 296,8 8 063,15 Fővárosi fejlesztések 195,7

5 105,417 366,1 159,76 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 
pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények 
támogatása 

3,8105,9 2 861,77 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

1,2

2 741,7 1 107,58 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami 
fenntartók részére 

171,93 603,8 33 203,92 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 756,4

249,289 116,1 859,23 Nemzeti agrártámogatások 3,9

4 Öntözésfejlesztés 

695,0 200,02 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 

5 Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

32,93 316,4 50 075,71 Nagyvállalati beruházási támogatások 2 971,7

26,510 283,1 41 653,42 Területfejlesztési feladatok 1 125,1

32,36 069,8 25 748,83 Szentháromság téri ingatlanberuházás 5 019,7

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

1 Közlekedési fejlesztések 
301,2 237 102,41 Közúti fejlesztések 14,7

1 016,3 77 525,32 Vasúti fejlesztések 16,6

38,2380,0 8 402,73 Kerékpáros fejlesztések 1 122,8

310,6 26 024,64 Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések 
38,0 6 957,76 Térségi közúti beruházások 

279,97 Országos közúthálózat felújítása 

2 Gazdaságfejlesztési feladatok 
15 375,6 255,01 Autó-motorsport támogatása 

34,529 480,6 4 546,62 Gazdaságfejlesztési programok 99,8

6 762,9 33 985,13 Térségi fejlesztési feladatok 
19,711 654,2 35 656,73 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 491,9

260,4 49 251,14 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 155,0
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22,813 173,95 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény 
szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

2 343,56 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 
megvalósítása 

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

159,1331,8 62 345,71 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 4 951,2

260,719 147,8 24 120,72 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási 
programok 

22 679,1

44,310 544,33 Kötött segélyhitelezés 
43,8110 283,9 95 433,24 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 

versenyképesség-növelő támogatás 
4 515,1

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

4 452,02 510,8 38 428,11 Egészséges Budapest Program 402,2

498,22 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása 
800,117 396,0 11 025,33 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 2 222,7

11,1670,3 8 239,14 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása 

5 Egyes társadalompolitikai célok 

140,747 714,94 Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása 

16,8 1 642,66 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 19,9

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

861,954 616,4 32 949,51 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 5 807,1

5,71 402,8 2 789,92 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 172,6

25,8 4 217,43 Róheim-villa rekonstrukciója 

Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások 

3

1 Egyedi magasépítési beruházások 
17 604,7 63 245,21 Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása 

333,9 674,92 Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása 

18,74 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztésének előkészítése 

696,15 Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi 
Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése 

1 227,16 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete 
rekonstrukciójának megvalósítása 

2,07 A Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Programban 
érintett belügyi ingatlanok kiváltásának előkészítése 

2 491,58 Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és 
megvalósítása 

2 896,6 14 015,89 Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása 

6 626,1 28 357,410 Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása 
1 238,911 A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges 

beruházás megvalósítása 

12 Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és 
megvalósítása 

1 515,21 Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való 
elhelyezésének megvalósítása 

692,9 2 503,22 Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai 
Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása 

458,8 1 492,13 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete 
rekonstrukciójának megvalósítása 

116,113 Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 
örökösföldi edzőközpont előkészítése 

75,014  A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális 
fejlesztésének előkészítése 

115,815 A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
infrastrukturális fejlesztésének előkészítése 

979,716 Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése 
és megvalósítása 

15 731,7 60 559,417 Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
előkészítése és megvalósítása 
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83,918 Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan 
felújításának előkészítése 

98,719 A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztésének előkészítése és megvalósítása 

70,0 260,120 Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása 
29,5 116,021 Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása 

83,122 Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú 
fejlesztésének előkészítése 

48,823 Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése 
144,024 Emelt szintű könnyűzenei képzési központ előkészítése 

772,525 Gödi adatközpont beruházás előkészítése 
721,826 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének 

megvalósítása 
151,7 567,327 Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex 

felújításának megvalósítása 
299,9 1 426,428 Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása 

119,5 457,029 Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és 
Oktatóközpont megvalósítása 

88,7 396,930 Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és 
megvalósítása 

240,3 802,131 Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó 
és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának 
megvalósítása 

945,0 3 500,032 Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása 

349,7 1 310,133 Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
bővítésének és felújításának megvalósítása 

405,235 Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. 
ütemének megvalósítása 

160,2 593,636 Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és 
sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása 

1 422,037 Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális 
fejlesztésének megvalósítása 

155,1 604,038 Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani 
Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása 

610,039 Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex 
tetőfelújításának megvalósítása 

99,8 693,540 Sárbogárdi Rendőrkapitányság új épületének megvalósítása 
253,441 Egy sportlétesítmény korszerűsítésének előkészítése és 

megvalósítása 
108,9 298,142 Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének 

megvalósítása 
207,0 772,543 BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása 
150,3 538,744 A geszti Tisza-kastély rekonstrukciójának megvalósítása 

61,1 309,745 Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme 
helyreállításának megvalósítása 

1,546 A debreceni Német Általános Iskola és Gimnázium épülete 
felújításának megvalósítása 

110,6 423,447 Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása 
1 097,348 Nemzeti Védelmi Szolgálat új irodaépülete beruházásának 

előkészítése 
53,5 156,150 Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és 

megvalósítása 

2 Programszerű magasépítési beruházások 
570,7 2 383,81 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és 

megvalósítása 
2 893,9 10 376,32 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása 
1 436,6 5 631,93 Tornaterem fejlesztések megvalósítása 
2 074,1 7 200,54 Tanuszoda fejlesztések megvalósítása 

467,0 2 105,15 Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása 

1 180,56 Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken 
működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek 
előkészítése 

23,67 Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez 
szükséges beruházások előkészítése 
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2 347,88 Sportpark beruházások megvalósítása 

147,79 Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei 
beruházásainak előkészítése 

1 084,110 Magyar Falu Program - óvodai sport alprogram - Irány a pálya 
program megvalósítása 

7 031,43 A Beruházási Ügynökség működésének támogatása 
285,2 545,24 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 

kiadások 

6 Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek 

1 Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó 
és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának 
megvalósításával kapcsolatos bevételek 

1 130,3

2 Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósításával 
kapcsolatos bevételek 

750,0

3 Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének 
megvalósításával kapcsolatos bevételek 

566,8

18,07 Programszerű magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek 
222,18 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 

bevételek 

231 318,3240,162 504,43. cím összesen: 2 447,1

Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap 4
11 218,0 19 617,41 Foglalkoztatási és képzési támogatások 
29 277,3 4 557,22 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

94 151,03 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 
1 962,14 Bérgarancia kifizetések 

745,05 Működtetési célú kifizetések 
133 633,7 15 471,26 Start-munkaprogram 

38 636,5 75,67 EU-s elő- és társfinanszírozás 
52 952,28 Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 303,4

4 410,29 Egyéb bevétel 4 537,6

114 329,410 Szakképzési hozzájárulás 

458,711 Bérgarancia támogatás törlesztése 
250 878,812 Társadalombiztosítási járulék Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási 

Alapot megillető része 
100 064,115 Munkahely-megtartási program 

609,036 Költségvetési támogatás 

39 721,4423 638,3409 687,74. cím összesen: 4 841,0

Hazai működési költségvetés 1 351 177,6 444 219,6 -906 958,0

Hazai felhalmozási költségvetés 1 995 118,7 62 509,3 -1 932 609,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

XLVII. fejezet összesen 3 346 296,3 506 728,9 -2 839 567,4
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

51 320,5 6 102,4Kutatási Alaprész 1
62 703,7 7 868,5Innovációs Alaprész 2
21 177,8Befizetés a központi költségvetésbe 3

2 490,6 186,4Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
94 748,3Innovációs járulék 19

1 852,5Egyéb bevételek 20 237,0

31 473,0Költségvetési támogatás 23 3 235,7

Hazai működési költségvetés 137 692,6 128 073,8 -9 618,8

Hazai felhalmozási költségvetés 14 157,3 3 472,7 -10 684,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 151 849,9 131 546,5 -20 303,4
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
30 572,83 Eseti támogatás 24 260,6

4 625,8Egyéb bevétel 3 1 001,2

31 368,9 20 823,7Nemzetpolitikai célú támogatások 4
4 974,0 200,0Működtetési célú kifizetések 5

1 550,0Rákóczi Szövetség támogatása 6
70,2Egyéb kiadások 7

203,8 20,0Magyarság Háza program támogatása 8
2 100,0Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 38 716,9 35 198,6 -3 518,3

Hazai felhalmozási költségvetés 22 593,7 25 261,8 2 668,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 61 310,6 60 460,4 -850,2
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 343,7Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

2 289,8Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
9 044,6Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

70,9Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
6 387,0RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 

üzemeltetési kiadásai 
5

867,1 342,4Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

83,5Alapkezelőnek működési célra 7
26 230,5Nukleáris létesítmények befizetései 15

2,9Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16
25 296,5Költségvetési támogatás 18

475,9Egyéb bevételek 19 3 143,4

Hazai működési költségvetés 7 337,6 52 005,8 44 668,2

Hazai felhalmozási költségvetés 15 091,4 3 143,4 -11 948,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 22 429,0 55 149,2 32 720,2
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

17 748,1 5 720,7Alapból nyújtott támogatások 1
1 069,6 40,5Működési kiadások 2

255,6Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 
kiadásainak támogatása 

4

423,4Egyéb bevételek 6
10 849,4Játékadó NKA-t megillető része 7

2 933,4Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 19 073,3 14 206,2 -4 867,1

Hazai felhalmozási költségvetés 5 761,2 0,0 -5 761,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 24 834,5 14 206,2 -10 628,3
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 692 133,31 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 
1 715 163,22 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és 

nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
740,12 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

20 202,75 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
4 068,65 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
424 775,07 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 

77 000,08 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 
169 100,09 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
5 855,13 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2
1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
3 143 254,51 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

310 524,12 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
31 036,61 Árvaellátás 

380 138,52 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
612,12 Egyszeri segély 

171 254,45 Nyugdíjprémium céltartalék 
79 519,86 Tizenharmadik havi nyugdíj 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
5 316,42 Postaköltség 
1 076,03 Egyéb kiadások 

87,50,2Vagyongazdálkodás 3

Hazai működési költségvetés 4 122 732,6 4 109 125,5 -13 607,1

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 4 122 732,6 4 109 125,5 -13 607,1
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP

Egészségbiztosítási Alap 1

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
670 057,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 169 149,32 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

76 641,43 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
2 337,25 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

477 322,46 Járulék címen átvett pénzeszköz 
266 444,910 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, 

egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

9 449,67 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések 
visszatérítése és egyéb térítési díj bevétel 

8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
37 960,41 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések 
59 476,72 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

185,73 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói 
és forgalmazói befizetések 

6 068,39 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
271,110 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

65 027,212 Népegészségügyi termékadó 

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
100 072,11 Csecsemőgondozási díj 
171 219,62 Táppénz 

449,03 Egyszeri segély 

9 360,54 Kártérítési és baleseti járadék 
248 508,05 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
305 380,46 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

7 Gyógyító-megelőző ellátás 

212 311,21 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
26 686,12 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
63 425,33 Fogászati ellátás 

5 459,14 Otthoni szakápolás 

9 821,35 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 
27 771,16 Művesekezelés 

429 653,37 Célelőirányzatok 
45 479,18 Mentés 

24 145,99 Laboratóriumi ellátás 
884 416,310 Összevont szakellátás 
150 844,414 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

1 651,78 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

62,59 Anyatej-ellátás 

10 Gyógyszertámogatás 
416 460,31 Gyógyszertámogatás kiadásai 

11 Gyógyászati segédeszköz támogatás 

51 146,52 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés 
támogatása 

21 323,13 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 

3 183,712 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

13 308,31 Sürgősségi ellátás 
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2021. évi teljesítés
LXXII

Felhalmo-
zási bevétel

1 952,93 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett 
egészségügyi szolgáltatások 

15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
3 555,31 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 

3 364,12 Postaköltség 
454,23 Egyéb kiadások 

8 600,05 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
104,24,83 Vagyongazdálkodás 

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek 
926,21 Központi hivatali szerv 202,9

Működési költségvetés1
4 442,4Személyi juttatások1

731,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 682,7Dologi kiadások3

340,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

707,5Beruházások6
36,7Felújítások7

1,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

745,92 841 421,63 247 266,51. cím összesen: 202,9

Járvány elleni védekezési alap 2
78 593,92 Kiskereskedelmi adó 

95 038,43 Gépjárműadó 
131,54 Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója 

173 763,82. cím összesen:

Hazai működési költségvetés 3 247 266,5 3 015 185,4 -232 081,1

Hazai felhalmozási költségvetés 745,9 202,9 -543,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 3 248 012,4 3 015 388,3 -232 624,1

Hazai működési költségvetés 23 141 388,8 22 779 246,6 -362 142,2

Hazai felhalmozási költségvetés 4 487 038,5 766 079,6 -3 720 958,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 247 435,4 1 556 597,6 -690 837,8

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 29 875 862,7 25 101 923,8 -4 773 938,9
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2. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi 
teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 762 826,5 765 513,5 765 510,7 

1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 264 705,3 264 764,3 264 764,2 

1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 213 567,6 212 285,7 212 285,1 

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 176 015,9 178 836,5 178 836,1 

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 86 157,9 87 016,2 87 015,4 

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 379,8 22 610,8 22 609,9 

Összesen  762 826,5 765 513,5 765 510,7 

2. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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3. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak 
és pénzforgalmi teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

2.1. 
A helyi önkormányzatok általános 
feladatainak működési célú 
támogatása 

31 368,1 90 879,3 73 234,4 

2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatása 

4 500,0 4 500,0 4 499,9 

2.1.2. 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
helyi önkormányzat általi ellátásának 
támogatása 

100,0 451,2 451,2 

2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi 
közlekedési feladat támogatása 

12 000,0 12 000,0 12 000,0 

2.1.4. 

A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ideiglenes 
begyűjtésére kijelölt közérdekű 
közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása 

280,0 180,0 177,8 

2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása 

6 000,0 8 912,9 8 912,8 

2.1.6. Önkormányzati elszámolások 3 000,0 59 347,1 41 704,6 

2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak 
támogatása 

5 488,1 5 488,1 5 488,1 

2.2. 

A települési önkormányzatok egyes 
szociális és gyermekjóléti 
feladatainak működési célú 
támogatása 

35 260,6 34 154,2 34 153,0 

2.2.1. 
A települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása 

5 000,0 5 000,0 4 998,8 

2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és 
egészségügyi kiegészítő pótlék 

24 741,1 23 634,7 23 634,7 

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység támogatása 

5 519,5 5 519,5 5 519,5 

2.3. 
A települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak működési 
célú támogatása 

12 608,2 12 433,0 12 432,9 

2.3.1. 
Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzat kulturális feladatainak 
támogatása 

1 770,0 1 770,0 1 770,0 

2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak kiegészítő támogatása 

10 838,2 10 663,0 10 662,9 

Összesen   79 236,9 137 466,5 119 820,3 

 

4. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és 
pénzforgalmi teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú 
kiegészítő támogatásai 

22 753,0 31 483,8 31 382,7 

3.1. Vis maior támogatás 5 000,0 3 500,0 3 400,2 

3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása 

390,0 361,8 361,7 

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása 

2 000,0 3 468,3 3 468,2 

3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

500,0 1 304,1 1 304,0 

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 500,0 21 031,0 21 030,8 

3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása 

1 500,0 1 491,6 1 491,6 

3.7. 
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

300,0 17,0 16,2 

3.8. Pannon Park beruházási projekt támogatása 3 143,0 0,0 0,0 

3.9. Normafa Park program támogatása 620,0 310,0 310,0 

3.10. Kisbér Város városközpontja megújításának 
támogatása 

800,0 0,0 0,0 

3.11. Budapesti kerületi útfejlesztések 5 000,0 0,0 0,0 

Összesen   22 753,0 31 483,8 31 382,7 

3. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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4. melléklet a 2022. évi …. törvényhez  

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és 
pénzforgalmi teljesítésének alakulása 

millió forintban 

Sorszám Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú 
kiegészítő támogatásai 

22 753,0 31 483,8 31 382,7 

3.1. Vis maior támogatás 5 000,0 3 500,0 3 400,2 

3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása 

390,0 361,8 361,7 

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása 

2 000,0 3 468,3 3 468,2 

3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

500,0 1 304,1 1 304,0 

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 3 500,0 21 031,0 21 030,8 

3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása 

1 500,0 1 491,6 1 491,6 

3.7. 
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

300,0 17,0 16,2 

3.8. Pannon Park beruházási projekt támogatása 3 143,0 0,0 0,0 

3.9. Normafa Park program támogatása 620,0 310,0 310,0 

3.10. Kisbér Város városközpontja megújításának 
támogatása 

800,0 0,0 0,0 

3.11. Budapesti kerületi útfejlesztések 5 000,0 0,0 0,0 

Összesen   22 753,0 31 483,8 31 382,7 

4. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez



9432	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2022.	évi	211.	szám

	
5. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

EU forrás
Központi költségvetési 

forrás
Összesen

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program3 8 027 233 773 8 165 144 459 6 512 438 626,0 2 877 923,9 2 927 367,6 206 608,1 3 133 975,7

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program3 581 963 439 617 932 771 423 834 074,0 208 645,5 221 541,3 176 722,2 398 263,4

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001 3 740 440 806 2 166 295 154,3 1 215 369,5 1 341 022,8 277 606,9 1 618 629,7

Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225 3 331 800 000 3 037 700 756,6 1 194 519,9 1 194 516,9 210 797,2 1 405 314,1

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program3 3 450 061 893 3 797 555 557 2 066 337 690,3 1 236 916,2 1 157 274,7 204 224,9 1 361 499,6

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program3 2 862 280 000 2 765 256 877 1 663 970 837,4 1 026 184,6 991 399,9 162 671,2 1 154 071,1

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905 841 117 213 640 705 097,1 284 942,3 301 557,3 181 202,2 482 759,5

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921 97 856 841 71 734 699,0 33 658,9 35 083,7 6 191,2 41 274,9

Vidékfejlesztési Program4 4 590 416 862 5 595 303 802 2 739 849 932,7 1 645 756,3 2 006 028,3 447 827,0 2 453 855,4

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293 38 222 360 20 191 930,9 14 016,8 13 703,5 4 466,8 18 170,3

Operatív Programok összesen 27 161 480 312 28 990 630 686 19 343 058 798,3 9 737 933,9 10 189 496,0 1 878 317,7 12 067 813,8

Belső Biztonsági Alap 82 874 927 88 498 988 60 436 260,5 29 712 33 367,5 8 629,6 41 997,0

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 31 731 225 18 241 077 13 703 598,1 11 376 6 969,6 2 298,1 9 267,7

Belügyi Alapok összesen3 114 606 152 106 740 065 74 139 858,6 41 089 40 337,1 10 927,7 51 264,8

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 

214 600 000 0,0 0,0 76 938,4 0,0 0,0 0,0

Svájci – Magyar Együttműködési Program II (CHF) 87 620 000 0,0 0,0 31 413,5 0,0 0,0 0,0

1 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 358,52
3 Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 5. számú mellékleteben megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.

4 A 2021-2022-es átmeneti évek, valamint az EURI forrásokkal növelt keretösszeg

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

euró  millió forint2

Kötelezettségvállalási állomány 
2021. december 31-én

Indikatív forráskeret a 

teljes időszakban1

Kötelezettségvállalási 
állomány

2014.01.01. és 
2021.12.31. között

Indikatív forráskeret a 
teljes időszakban

(nemzeti társfinanszírozás 
nélkül)

Megnevezés

Bizottsági átutalások 
összege

2014-2021

5. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2022.	évi	211.	szám

 
9433

6. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

EU forrás
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 1 104 000 000,0 761 816 796,3 0,0 395 806,1 273 126,6 10 500,0 283 626,6
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 526 000 000,0 0,0 0,0 188 581,5 0,0 0,0 0,0
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 484 000 000,0 0,0 0,0 173 523,7 0,0 0,0 0,0
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 1 200 000 000,0 0,0 0,0 430 224,0 0,0 0,0 0,0
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 373 000 000,0 0,0 0,0 133 728,0 0,0 0,0 0,0
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 290 000 000,0 0,0 0,0 103 970,8 0,0 0,0 0,0
Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 70 000 000,0 4 916 043,7 0,0 25 096,4 1 762,5 0,0 1 762,5
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz (MAHOP Plusz) 5 000 000,0 0,0 0,0 1 792,6 0,0 0,0 0,0

Operatív Programok összesen 4 052 000 000,0 766 732 840,1 0,0 1 452 723,0 274 889,1 10 500,0 285 389,1

Belügyi Alapok összesen 15 000 000,0 0,0 0,0 5 377,8 0,0 0,0 0,0

1 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 6. számú melléklete szerinti kötelezettségvállalási keret.
2 Éves átlagos euróárfolyam forintban 358,52

Megnevezés

euró

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok 2021-2027

Kötelezettség-
vállalási 
állomány 

2021. december 
31-én

Bizottsági 
átutalások 

összege
2014-2020

Kötelezettség-
vállalási keret1

Kötelezettségvállalási állomány 
2021. december 31-én

 millió forint2

Kötelezettség-
vállalási keret1

6. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez
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2022. évi LXXIII. törvény
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

Az egészségben eltöltött évek számának további növelése, az  egészségügyi rendszer széttagoltságának és a  területi 
különbségeknek a csökkentése, az egészségügyi rendszer összehangolt feladatellátása, a kiszámítható, állandó helyen elérhető 
orvosi ügyeleti ellátás biztosítása, valamint az  Országos Mentőszolgálat szerepének erősítése az  országos ügyeleti ellátásban, 
az  egészségügyi ellátás körében az  ellátottak által felkérhető személyes segítő igénybevétele, a  tartós ápolásra-gondozásra 
szorulók részére szakápolási központok kapacitásbővítése, az  alapellátási praxisok szakmai megerősítése és a  területi 
különbségek kiegyenlítése, egységes alapellátási háttérinformatikai rendszer kialakítása, a  többlet gyógyító tevékenység 
hatékonyabb jutalmazása, továbbá az  egészségügyi rendszer működésének átláthatóbbá tétele érdekében az  Országgyűlés 
a következő törvényt alkotja:

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a  következő 
VII/A. fejezettel egészül ki:
„VII/A. FEJEZET
A SZAKÁPOLÁS ÁTALAKÍTÁSA
131/C. § e fejezet alkalmazásában
a) átadó fenntartó: az állam egészségügyi fenntartói feladatainak ellátására a Kormány által kijelölt szerv;
b) átadó intézmény: szakápolási célú fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami fenntartású egészségügyi intézmény;
c) átvett feladat: az  egészségügyi közszolgáltatás részeként végzett fekvőbeteg-szakellátás krónikus ellátása 
közül az  egészségügyért felelős miniszternek a  szociálpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott 
rendeletében kijelölt állami fenntartású egészségügyi intézmény által átadott ápolási ágyakon végzett tevékenység 
(a továbbiakban: szakápolás), valamint a  feladatot ellátó befogadó intézmény működtetésére irányuló intézmény-
fenntartási kötelezettség;
d) átvett vagyon: a szakápoláshoz kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó állami tulajdonban álló ingó és ingatlan 
vagyon, valamint vagyoni értékű jog;
e) átvevő fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány által kijelölt szerv;
f ) befogadó intézmény: az  átvevő fenntartó fenntartásában álló, központi költségvetési szervként működő 
szakápolási központ.
131/D.  § (1) Az  átadó fenntartó által átadott ápolási ágyakon végzett szakápolást az  átvevő fenntartó veszi át és 
a befogadó intézmény útján látja el.
(2) Az  átadó intézményt és a  befogadó intézményt az  egészségügyért felelős miniszter a  szociálpolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben jelöli ki.

A feladatátadáshoz kapcsolódó vagyonjogi kérdések
131/e.  § (1) Az  átvett feladat átvételének időpontjától az  átvett vagyon tekintetében a  magyar államot megillető 
tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.
(2) Az  átvett feladat átvételének időpontjában az  átvett vagyon vagyonkezelői joga ingyenesen az  átvevő 
fenntartóra száll át, azzal, hogy az átvételt követően az átvevő fenntartó jogosult a vagyonkezelői jogát a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdése alapján átruházni.
(3) Ha az átadásra kerülő ágyakhoz kapcsolódó szakápolást az átadó intézmény az átadás időpontját megelőzően 
50 ágynál kevesebb ágyon látja el, az  átadó és az  átvevő fenntartó a  131/G.  § szerinti megállapodásban 
megegyezhetnek abban, hogy
a) az átadó fenntartó az  ingatlan tekintetében más, a  feladatellátás elvégzésére alkalmas ingatlant vagy 
ingatlanrészt ajánl fel, illetve
b) az átvevő fenntartó eltekint a  feladatellátást szolgáló ingatlan átvételétől, feltéve, hogy rendelkezik 
a feladatellátásra alkalmas ingatlannal.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakat az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 
18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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A szakápolást végző foglalkoztatottak átvétele
131/f.  § (1) A  feladat átvételének időpontjától e  törvény erejénél fogva a  befogadó intézmény foglalkoztatja 
tovább a  szakápolásban részt vevő dolgozókat (a továbbiakban: átvett foglalkoztatott). Az  átvett foglalkoztatott 
az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: eszjtv.) szerinti egészségügyi 
szolgálati jogviszonya a (2)–(15) bekezdésben foglaltak szerint e törvény erejénél fogva a Kjt. szerinti közalkalmazotti 
jogviszonnyá alakul át.
(2) A továbbfoglalkoztatás elfogadásáról az átvett foglalkoztatott nyilatkozatot tesz.
(3) A  befogadó intézmény a  feladat átvételének időpontját követő 14 napon belül közalkalmazotti kinevezési 
okmányt ad át az átvett foglalkoztatottnak, egyidejűleg tájékoztatja a foglalkoztatottat arról, hogy
a) egészségügyi szolgálati jogviszonya e  törvény erejénél fogva, a  kinevezési okmány átvételét követő hónap 
első napjával közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át, és
b) a kinevezési okmány átvételét követő 15 napon belül nyilatkozhat arról, hogy a  továbbfoglalkoztatásához 
nem járul hozzá.
(4) Ha az  átvett foglalkoztatott a  továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, az  eszjtv. 12.  §-a szerinti áthelyezése 
kezdeményezhető.
(5) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a  jogviszony, ha az  átvett foglalkoztatottal 
közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető. ebben az  esetben az  átvett foglalkoztatottat a  feladat átvételének 
időpontját követő 15 napon belül erről tájékoztatni kell, és a  tájékoztatással egyidejűleg egészségügyi szolgálati 
jogviszonyát a munkáltatói felmondás szabályai szerint meg kell szüntetni.
(6) A  Kjt. 21.  § (1)  bekezdésének alkalmazásában a  kinevezés elfogadásának minősül, ha az  átvett foglalkoztatott 
a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilatkozatot – a jogvesztő – határidőn belül nem teszi meg.
(7) A kinevezési okmányban megállapított illetmény összege nem lehet alacsonyabb mértékű az átadást közvetlenül 
megelőző 6 hónap átlagában jogszabály és az  egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján járó illetmény, 
illetménypótlék és az illetményen felül járó díjak együttes összegénél.
(8) Az  átvett foglalkoztatottra vonatkozóan az  egészségügyi ágazati illetmény-előmeneteli szabályokat kell 
alkalmazni.
(9) Az  átvett foglalkoztatottnak az  átadó intézménynél az  átadást megelőzően megszakítás nélkül jogviszonyban 
töltött idejét – ideértve a megszakítás nélkül az átadó intézmény jogelődeinél jogviszonyban töltött időt – úgy kell 
tekinteni, mintha azt a befogadó intézménynél töltötte volna el. ezen időtartamok együttes figyelembevételével kell 
a jubileumi jutalmat, valamint a kinevezéssel létesített közalkalmazotti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése 
esetén a munkavállalót megillető felmentési időt és végkielégítést megállapítani.
(10) Az átvett foglalkoztatott részére ki nem adott szabadságot a befogadó intézmény adja ki azzal, hogy az átadás 
évében a  szabadság mértékét a  közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig az  eszjtv., majd az  ezt követő időszakra 
a Kjt. rendelkezései szerint időarányosan kell megállapítani.
(11) Az átvett foglalkoztatott próbaidejének mértékét az átadás-átvétel nem érinti.
(12) A befogadó intézményben az átadó intézménynél megkezdett munkaidőkeret irányadó.
(13) Az  egészségügyi szolgálati jogviszony e  törvény erejénél fogva történő közalkalmazotti jogviszonnyá 
alakulására tekintettel a Kjt. 20. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(14) A  Kjt. 1.  §-ában foglaltaktól eltérően az  átvett foglalkoztatottak egészségügyi szolgálati jogviszonya 
közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulásáig, vagy az  (5)  bekezdés szerinti megszüntetéséig a  befogadó 
intézmény egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt is foglalkoztathat.
(15) Az  átadás-átvétel hónapját megelőző hónapra járó illetményt és járulékait az  átadó intézmény fizeti meg 
az átvett foglalkoztatott után.

A szakápolás átadásáról szóló megállapodás
131/G. § (1) A feladatátadás és jogutódlás feltételeit, az átadás-átvétel időpontját, és az átvett vagyon körét az átadó 
és átvevő fenntartó, az  átadó és befogadó intézmény, valamint a  Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő területi 
szerve megállapodásban rögzítik.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti megállapodást az  átadás-átvétel időpontját megelőzően legalább 45 nappal 
kell megkötni.
(3) A  megállapodás megkötését követő 8 napon belül az  átvevő fenntartó megindítja a  szakápolási központ 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárást.
(4) A  szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban a  működést engedélyező szerv ügyintézési 
határideje 30 nap.
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131/H.  § (1) A  feladat átvételének időpontjában a  feladatellátással érintett valamennyi jog és kötelezettség 
tekintetében – ide nem értve a  vagyonkezelői jogot – az  átadó intézmény jogutóda a  befogadó intézmény. 
A jogutódlás a követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) A  befogadó intézmény az  átvétel napját követő 60. napig jogosult a  feladatellátáshoz kapcsolódó kötelmek 
megszüntetésére.
(3) A feladatátvétel napján az átadó intézmény és a beteg között, az egészségügyi jogszabályok szerinti ápolási díjról 
kötött megállapodás hatályát veszti.
(4) A  szakápolással összefüggő hatósági engedélyek jogosultjának a  feladat átvételének időpontjától a  befogadó 
intézményt kell tekinteni. A  hatósági engedély ennek megfelelő módosítását a  befogadó intézmény a  feladat 
átvételét követően haladéktalanul kezdeményezi.
(5) Az  európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a  feladat átvételének időpontjában az  átadó 
intézmény helyébe az átvevő fenntartó, illetve a befogadó intézmény lép. A jogutódlás miatti szerződésmódosítást 
az átvevő fenntartó a feladat átvételének időpontjától számított 10 napon belül kezdeményezi. A támogató, illetve 
a közreműködő szervezet a szerződésmódosításokat a kezdeményezéstől számított 20 napon belül végrehajtja.
(6) A  szakápolás átvételének időpontjában folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban a  feladat átvételének 
időpontjától az átadó intézmény helyébe a befogadó intézmény lép.

A szakápolásban részesülők átvétele
131/I.  § (1) Az  átadó intézményben szakápolásban részesülő beteg szakápolási központba történő áthelyezéséről 
a szakápolási szükséglet vizsgálata alapján az átadó intézmény szakellátást végző orvosa dönt.
(2) Az átadó intézmény a feladatátadás-átvétel napját megelőző 35. napig átadja az átvevő fenntartónak az átvett 
feladattal együtt orvosszakmai döntés alapján átvételre javasolt beteg (a továbbiakban: beteg) nevét, lakcímadatait 
és a nyilatkozattételre jogosult személynek, vagy a beteg törvényes képviselőjének a nevét, elérhetőségét.
(3) Az  átvevő fenntartó az  átadás napját megelőző 30. napig tájékoztatja a  beteget, valamint a  nyilatkozattételre 
jogosult személyt vagy a  törvényes képviselőt a  szakápolási központban nyújtott szolgáltatásokról, az  intézményi 
jogviszonyról és a fizetendő térítési díj szabályairól.
(4) A  beteg, a  nyilatkozattételre jogosult személy vagy a  törvényes képviselő a  fenntartói tájékoztatás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozik, hogy a beteg elfogadja-e az ápolását, gondozását a szakápolási 
központban.
(5) Ha a  beteg, a  nyilatkozattételre jogosult személy vagy a  beteg törvényes képviselője a  beteg szakápolási 
központba történő áthelyezéséhez nem járul hozzá, és a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása szakorvosi döntés 
alapján a továbbiakban nem indokolt, a szakellátást végző orvos a beteget az otthonába bocsátja.
(6) Ha a  beteg, a  nyilatkozattételre jogosult személy vagy a  beteg törvényes képviselője a  (4)  bekezdés szerinti 
nyilatkozatában hozzájárul az áthelyezéshez,
a) az átadó intézmény legkésőbb az  átadás-átvétel napját megelőző hónap 15. napjáig átadja a  beteg ellátottak 
intézményi nyilvántartása vezetéséhez szükséges adatait az átvevő fenntartónak;
b) a befogadó intézmény az  átadás-átvétel napjától számított, legfeljebb 15 napon belül a  94/C.  § szerinti 
megállapodást köt a beteggel; és
c) a beteg, a  nyilatkozattételre jogosult személy vagy a  beteg törvényes képviselője a  nyilatkozat megtételét 
követő 15 napon belül átadja a beteg jövedelem- és vagyonnyilatkozatát a befogadó intézménynek, amely alapján 
a befogadó intézmény vezetője további 15 napon belül meghatározza a fizetendő személyi térítési díjat.
(7) A beteg gondozási szükségletének vizsgálatát nem kell elvégezni.
(8) A  beteg – a  jövedelem- és vagyonnyilatkozat kivételével – mentesül a  szociális intézményi jogviszony 
létesítéséhez előírt dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól.
(9) A szakápolási központ soron kívül fogadja az átadás-átvétellel érintett fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi 
intézményből, továbbá a  szakápolási központ székhelye szerinti vármegye egészségügyi szolgáltatójának 
fekvőbeteg-ellátást nyújtó osztályáról a szakorvosi javaslatra érkező beteget.”

2. §  Az Szt. 132. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) felhatalmazást kap az  egészségügyért felelős miniszter, hogy az  átadó intézményeket és a  befogadó 
intézményeket a szociálpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben határozza meg.”
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2. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

3. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: eütv.) 11. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) Ha a beteg
a) önmagát nem tudja ellátni,
b) állapota miatt folyamatos segítségre szorul,
c) hosszútávú fekvőbeteg-ellátást igényel
d) pszichés krízishelyzetben van vagy
e) haldoklik,
jogosult egy, a  beteg által megjelölt személy (a továbbiakban: segítő személy) a  látogatási időn túl is a  beteg 
mellett tartózkodni. Cselekvőképtelen beteg esetén a segítő személy megjelölésére a 16. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott személy is jogosult.
(9) A segítő személy
a) kizárólag nagykorú személy lehet,
b) az ápolt beteg benntartózkodása ideje alatt tartózkodhat a  beteg mellett, ha az  egészségügyi szolgáltató 
infrastrukturális feltételei ezt lehetővé teszik.”

4. §  Az eütv. 3. cím „fekvőbeteg-szakellátás” alcíme a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A.  § (1) Városi kórház az  a  gyógyintézet, amely 0–24 órában betegfogadásra alkalmas és legalább kettő, 
a miniszter által rendeletben meghatározott szakmában nyújt fekvőbeteg-szakellátást.
(2) Vármegyei kórház az a gyógyintézet, amely 0–24 órában biztosít sürgősségi ellátást és legalább öt, a miniszter 
által rendeletben meghatározott szakmában nyújt fekvőbeteg-szakellátást.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kórházak szakmai összetételét és feladatait a miniszter rendeletben határozza meg.”

5. §  Az eütv. 155. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) A  vármegyei intézmény – ideértve az  irányítási feladatokat ellátó vármegyei intézményt és klinikai 
központot is – és a városi intézmény foglalkoztatottjai számára a munkavégzés helyeként bármely, a foglalkoztatási 
jogviszony szerinti vármegyei vagy városi intézmény székhelye szerinti vármegyében működő vármegyei vagy 
városi intézmény meghatározható azzal, hogy
a) a foglalkoztatott a  munkavégzés helyeként meghatározott intézmény betegeit az  intézmény nevében és 
utasításai szerint elláthatja,
b) a foglalkoztatott javadalmazását a  munkavégzés helyeként meghatározott vármegyei vagy városi intézmény 
biztosítja, amelyet át kell adnia annak az  intézménynek, amelyikkel a  foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya 
fennáll,
c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek szempontjából a  foglalkoztatottat 
a munkavégzés helye szerinti vármegyei, illetve városi intézménynél kell figyelembe venni,
d) a munkavégzés helyének munkáltató általi egyoldalú meghatározása a  foglalkoztatottra nézve – különösen 
egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat,
e) a munkavégzés helye és a  lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje 
naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő foglalkoztatott esetében a két órát nem haladhatja meg,
f ) rezidens esetén a munkavégzés helyét a jóváhagyott szakképzési tervével összhangban kell kijelölni.”

6. §  Az eütv. 247. § (2) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„x) a városi és a vármegyei kórház szakmai összetételét és feladatait”
(rendeletben állapítsa meg.)

7. §  Az eütv. 3/A.  § e)  pontjában a  „jogviszony létrehozása és megszüntetése,” szövegrész helyébe a  „jogviszony 
létrehozása és megszüntetése, a munkavégzés helyének kijelölése,” szöveg lép.
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3. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

8. §  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép és az Öotv. 2/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az  azt elidegeníteni kívánó személy – ha van a  praxisjogot 
megszerezni kívánó orvos, őt is megjelölve – bejelenti a praxiskezelőnek és az adott praxisjoggal érintett települési 
önkormányzatnak. Ha a  (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  települési önkormányzat nem szándékozik a  praxisjogot 
megszerezni kívánó orvossal a  2/B.  § szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, úgy a  települési önkormányzat, 
valamint a  praxiskezelő – az  (1a)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jelöl meg más, a  praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost.
(1a) A praxiskezelő kizárólag akkor jelölhet az önkormányzat véleményének kikérését követően más orvost, ha azt 
jogszabályban meghatározott ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontok indokolják és az ezeknek megfelelő 
orvost az érintett önkormányzat(ok) a javaslattételt követő 6 hónapon belül sem jelöli(k) meg.”

9. §  Az Öotv. 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel megállapított 2.  § 
(1) és (2)  bekezdésében, 2/A.  § (1) és (1a)  bekezdésében foglalt rendelkezések a  2023. január 1. napján meglevő 
praxisjogokat és a feladat-ellátási szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket – a praxisjog elidegenítéséig vagy 
megszűnéséig, illetve a körzetnek az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti átalakításáig – nem érintik.”

10. §  Az Öotv.
a) 2.  § (1)  bekezdésében az  „az önkormányzat által meghatározott” szövegrész helyébe 

az „a  kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő (a továbbiakban: praxiskezelő) által megállapított” 
szöveg,

b) 2.  § (2)  bekezdésében az  „a települési önkormányzat rendeletében meghatározott” szövegrész helyébe 
az „a praxiskezelő határozatában megállapított” szöveg,

c) 2/B.  § (5)  bekezdésében az  „a települési önkormányzat” szövegrész helyébe az  „az adott körzet 
megállapításáért felelős szerv” szöveg,

d) 2/B.  § (7)  bekezdésében az „A közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi szolgálati” szöveg, 
az „a közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati” szöveg,

e) 2/C.  §-ában az „A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő” szövegrész helyébe az „A praxiskezelő” 
szöveg

lép.

4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

11. §  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a  következő 
129/A. §-sal egészül ki:
„129/A.  § (1) Az  egészségügyért felelős miniszter feladatkörében eljárva a  járóbeteg-szakellátás biztosítása 
érdekében jogosult kezelni az  e  bekezdés szerinti adatokat és adatszolgáltatást kérhet a  települési 
önkormányzatoktól az általuk ellátott járóbeteg-szakellátási feladathoz kapcsolódóan
a) a feladatellátás módjáról,
b) a feladatot ellátó intézmény szervezetéről,
c) a feladat ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság 
ingó és ingatlan vagyonáról,
d) a feladat ellátását szolgáló, az  önkormányzattal szerződésben álló, járóbeteg-szakellátást végző gazdasági 
társaság e feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonáról.
(2) Az  egészségügyért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti feladata ellátása érdekében a  települési 
önkormányzat által a járóbeteg-szakellátáshoz kapcsolódó szerződéseket megismerheti.”

12. §  Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és 23. § (5) bekezdés 9. pontjában az „egészségügyi alapellátás,” szövegrész 
helyébe a „törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás,” szöveg lép.
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5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása

13. §  Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: eatv.) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) e  törvény alkalmazásában praxisközösség a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, 
védőnői szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött működési forma, amelyben a  járóbeteg-szakellátás körébe 
tartozó egyes ellátások is nyújthatók.”

14. §  Az eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:)
„c) az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint Budapest területén az  alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról, és”

15. § (1) Az eatv. 6. §-át megelőzően a következő alcímcímmel egészül ki:
„3/A. Az állam feladatai az egészségügyi alapellátás körében”

 (2) Az eatv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„6.  § (1) A  praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a  települési önkormányzatok 
bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során a  praxiskezelő kikéri a  működési engedély 
kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv véleményét is, 
amelyet szükség szerint figyelembe vesz.”

16. §  Az eatv. a 4. alcímet megelőzően a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Az állami mentőszolgálat gondoskodik – az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.”

17. §  Az eatv. 3/A. alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § (1) Az  állam az  egészségügyi alapellátás körében – a  települési önkormányzattal együttműködésben – 
gondoskodik a védőnői ellátásról.
(2) A védőnői ellátás biztosításáért a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv – az irányító 
vármegyei intézmény útján – felelős azzal, hogy
a) az ellátás jogszabályban előírt tárgyi feltételeit az állam a települési önkormányzattal kötött megállapodás útján is 
biztosíthatja, és
b) a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv a  települési önkormányzat részére 
tájékoztatásul megküldi a  védőnői ellátás megszervezésével összefüggő, a  személyi és a  tárgyi feltételek 
biztosítására vonatkozó döntéseket.”

18. §  Az eatv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A praxiskezelő az alapellátási körzetekről nyilvántartást vezet.”

19. §  Az eatv. 8. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  háziorvos az  (1)  bekezdésben foglalt feladata, valamint az  egészségügyi szakrendszerekkel történő 
folyamatos kapcsolattartása érdekében a  miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő 
informatikai rendszert használja.”

20. §  Az eatv. 18. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„i) a 8. § (6a) bekezdése szerinti feltételeket,
j) az egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának szempontjait és a  praxiskezelőnek a  háziorvosi körzetek 
ellátása biztosításával kapcsolatos feladatait, valamint a 21. §-ban meghatározott időpontot”
(rendeletben állapítsa meg.)
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21. §  Az eatv. a következő 20–23. §-sal egészül ki:
„20.  § (1) Az  önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint, 
2023.  január 1. napjától számítva hat hónapja tartósan betöltetlen háziorvosi körzet tekintetében a  praxiskezelő 
jogszabályban meghatározott ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontok figyelembevételével, a  települési 
önkormányzatok bevonásával jogszabályban meghatározott módon gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásának 
biztosításáról.
(2) Ha az  egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: 
Módtv.) megállapított 6.  § (1)  bekezdése szerint kialakított körzetek esetében a  települési önkormányzat a  körzet 
kialakítását követően a jogszabály által megállapított határidőben nem köti meg az érintett alapellátásra vonatkozó 
feladat-ellátási szerződést vagy azt az új körzet területének megfelelően nem módosítja,
a) a korábban hatályos feladat-ellátási szerződés hatályát veszti,
b) a feladat-ellátási szerződést az egészségügyi szolgáltatóval a praxiskezelő köti meg.
(3) A  praxiskezelő a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben, a  települési önkormányzat kezdeményezésére, 
ha  a  települési önkormányzat és az  alapellátást végző szolgáltató megállapodott az  alapellátás feltételeiről, és 
a  megállapodás megfelel a  jogszabályban meghatározott ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontoknak, 
kezdeményezi a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti szerződés megszüntetését és a  települési önkormányzat köti meg 
a feladatellátási szerződést.
21.  § A praxiskezelő gondoskodik arról, hogy – a  miniszter rendeletében meghatározott időponttól – 
az egészségügyi alapellátási körzetek feleljenek meg a jogszabályban megjelölt ellátásbiztonsági és gazdaságossági 
szempontoknak. A  jogszabályban megjelölt ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontoknak nem megfelelő 
háziorvosi körzetekkel érintett egészségügyi szolgáltatókat és települési önkormányzatokat a  vonatkozó 
eljárásrendre történő tájékoztatással egyidejűleg a praxiskezelő értesíti.
22.  § (1) A  Módtv.-vel megállapított 6/A.  §-ban foglaltakat 2024. február 29-ig az  e  §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) Az  állami mentőszolgálat a  6/A.  §-ban foglalt feladatát a  miniszter (6)  bekezdés szerinti közleményében 
foglalt alapellátási körzetekben a  miniszter (6)  bekezdés szerinti közleményének közzétételét követő 30. naptól 
látja el. Azon a  területen, ahol az  állami mentőszolgálat látja el a  6/A.  §-ban foglalt feladatát, a  feladatellátásának 
időpontjától, mint zárónaptól (e § alkalmazásában a  továbbiakban: zárónap) a  háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátásra (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ellátás) a települési önkormányzat által kötött feladat-
ellátási szerződés a hatályát veszti.
(3) A  miniszternek a  (6)  bekezdés szerint közzétett közleményében meg nem jelölt alapellátási körzetek 
tekintetében, valamint a  közleményben megjelent területen a  zárónapig az  ellátás szervezése a  települési 
önkormányzat feladata. Budapest területe kivételével 2023. január 1-jétől 2024. február 29-ig a  települési 
önkormányzat az ellátásra legfeljebb a zárónapig tartó hatállyal köthet szerződést vagy megállapodást. A települési 
önkormányzat az  ellátásra kizárólag olyan szerződést vagy megállapodást köthet, amely a  részéről egyoldalúan, 
legfeljebb 30 napos hatállyal felmondható.
(4) Az  állami mentőszolgálat látja el ott is a  6/A.  §-ban foglalt feladatát, ahol az  egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV.  törvény (a továbbiakban: eütv.) 232/D.  § (8)  bekezdése szerinti zárónapon az  eütv. 232/D.  § (4)  bekezdése 
szerinti ügyeleti ellátási feladatról a települési önkormányzat az állami mentőszolgálat útján gondoskodik.
(5) Az állami mentőszolgálat látja el azon a területen is a 6/A. §-ban foglalt feladatát, ahol
a) az állami mentőszolgálat az  ellátás nyújtásáról valamennyi területileg érintett települési önkormányzattal 
megállapodott, és
b) az érintett területen – az állami mentőszolgálattal kötött megállapodás kivételével – az ellátásra nincs hatályban 
feladat-ellátási megállapodás vagy szerződés.
(6) A  miniszter az  ellátáshoz szükséges technikai, személyi feltételek fennállásának bekövetkezése napján 
a kormányzati honlapon közzétett közleményben közzéteszi azokat az ellátási területeket, amelyekben a közzétételt 
követő 30. naptól kezdődően a 6/A. §-ban foglalt feladatát az állami mentőszolgálat látja el.
(7) A  miniszter a  (6)  bekezdés szerinti közleményét az  érintett helyi önkormányzatoknak elektronikusan 
haladéktalanul megküldi.
23.  § (1) A  települési önkormányzat által a  védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1-jét megelőzően 
kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszti.
(2) Az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a  védőnői ellátás körében foglalkoztatott 
személy tekintetében a  munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az  az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, 
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amely területileg illetékes az  érintett védőnői körzet tekintetében. Az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít 
azon védőnői feladatok ellátása érdekében, ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi 
feltételek nem biztosítottak. A  jogviszony létesítésekor az  adott körzetben 2023. június 30. napján a  védőnői 
feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó védőnőt előnyben kell részesíteni.
(4) A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult.
(5) A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői 
ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.
(6) A  települési önkormányzat a  2022. december 31-én a  védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonát 
e feladattól nem vonhatja el.”

22. §  Hatályát veszti az eatv.
a) 5. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 7. § (2) bekezdés d) és e) pontja,
c) 11. § (1) bekezdésében az „ , illetve a csoportpraxis” szövegrész,
d) 11. § (2) bekezdésében az „és csoportpraxisok” szövegrész.

6. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

23. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: eszjtv.) 4.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató székhelyén 
vagy telephelyén kizárólag a  Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével végezhet olyan egészségügyi 
tevékenységet, amire az  egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki. Az  előzetes engedély kizárólag 
a Kormány rendeletében meghatározott szakmában történő tevékenységvégzésre adható meg.”

24. § (1) Az eszjtv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti minősítés alapján, az  adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest a  8.  § 
(3) és (6) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye 40%-kal növelhető.”

 (2) Az eszjtv. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (2)  bekezdés szerinti minősítés alapján a  8.  § (3) és (6)  bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló személy illetménye – a  8.  § (2) és (3)  bekezdésétől és az  eütev. 11/A.  § (4)–(6b)  bekezdésétől 
eltérően – az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal csökkenthető.”

25. § (1) Az eszjtv. 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„c) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy minősítésének szabályait, és a  minősítés alapján 
alkalmazható illetménycsökkentés részletes feltételeit,”

 (2)  Az eszjtv. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki azt a szervet, amely a 4. § (2) bekezdése szerinti 
engedély megadására jogosult, valamint rendeletben határozza meg – szakmakóddal együtt – azokat a szakmákat, 
amelyek esetében megadható a 4. § (2) bekezdése szerinti engedély.”

26. §  Az eszjtv. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § (1) Az  1.  § (12)  bekezdése 2022. december 31. napjáig hatályos rendelkezései szerinti engedély alapján 
megkötött, munkaerő-kölcsönzésre irányuló szerződés 2024. január 1-jén hatályát veszti. Az  e  törvény hatálya 
alá tartozó egészségügyi szolgáltató és a  munkaerő-kölcsönző a  szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
tekintetében legkésőbb 2024. január 31. napjáig elszámolnak egymással.
(2) 2024. január 1-jétől nem köthető új szerződés a  Kormány rendeletében meghatározott személyes 
közreműködésre, ide nem értve a  Kormány rendeletében meghatározott egészségügyben dolgozóval kötött 
szerződést.”
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27. §  Hatályát veszti az eszjtv. 1. § (12) bekezdésében a „Ha az egészségügyi szolgáltató alaptevékenysége szerinti feladat 
ellátása más módon nem biztosítható, az  országos kórház-főigazgató előzetes engedélyével foglalkoztatható 
munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönzött munkavállaló az  egészségügyi szolgáltatónál. Az  engedélyezés 
eljárásrendjét az országos kórház-főigazgató állapítja meg.” szövegrész.

7. Záró rendelkezések

28. § (1) ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A 17. §, a 22. § a) pontja, a 24. §, a 25. § (1) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

29. §  A 4. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi LXXIV. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

1. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30.  § (1)  bekezdés  
b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha]
„b) a kérelem benyújtásának időpontjában
ba) az álláskeresőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és
bb) az álláskereső a megelőző három éven belül összesen legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és
c) a b) pontban foglalt feltételeken túl az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában álláskeresési járadékra 
ismételten nem szerzett jogosultságot, és
ca) az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy
cb) a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv  
– keresőtevékenység miatt – megszüntette.”

2. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény „Költségtérítés” alcíme 
a következő 34. §-sal egészül ki:
„34.  § Az állami foglalkoztatási szerv az  álláskeresőnek az  54.  § (9)  bekezdésében meghatározott együttműködési 
kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos, tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült helyi és helyközi 
utazási költségeit megtéríti.”

3. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„36/A.  § (1) A  munkaadó az  álláskeresési járadékra, valamint az  álláskeresési segélyre való jogosultság, továbbá 
ezen ellátások összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához – az  alkalmi foglalkoztatásnak 
minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetét kivéve – a munkaviszony megszűnése, 
vagy megszüntetése esetén köteles két példányban az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához 
szükséges igazolólapot (a továbbiakban: álláskeresési igazolólap) kiállítani.
(2) Az  álláskeresési igazolólap egy példányát a  munkaadó az  utolsó munkában töltött napon átadja 
a munkavállalónak, a másik példányát pedig – a munkavállaló részére az álláskeresési járadék és álláskeresési segély 
megállapíthatósága érdekében – öt évig megőrzi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Ha a  nevelőszülő a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt álláskeresési járadék iránt kérelmet 
nyújt be, a munkaadót ennek tényéről tájékoztatja. A munkaadó a nevelőszülő tájékoztatását követő öt napon belül 
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról két példányban álláskeresési igazolólapot állít ki, és annak egy példányát 
a  nevelőszülőnek átadja. Az  álláskeresési igazolólapot az  álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző 
hónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell kiállítani. A  munkaadó az  álláskeresési igazolólap másik példányát 
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő öt évig megőrzi.
(4) Az (1) bekezdés szerinti álláskeresési igazolólap tartalmazza:
a) a munkaadó adatait: nevét, címét, adószámát és a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszer számát,
b) a munkavállaló adatait: nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a  Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ szám), lakóhelyét, tartózkodási helyét,
c) a munkavállalónak az 58. § (5) bekezdés a) pontja szerinti munkaviszonyára vonatkozó adatait:
ca) munkakört feOR szerinti besorolásban,
cb) munkaviszony kezdetét és végét,
cc) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napját, az időszak kezdetét,
cd) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy 
naptári negyedévben elért társadalombiztosítási járulékalap összegét forintban meghatározva, valamint azon 
hónapoknak a számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja, az érintett hónapok számát,
ce) a munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakört feOR szerinti besorolásban,
cf ) a munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság(ok) 
időtartamát,
cg) a jogviszony 58. § (6) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti megszűnését, megszüntetését,
ch) a munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra a  megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó, szerződésben 
megállapított alapbért, illetményt vagy díjazás összegét.”

4. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény VI. fejezet címe helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„VI. FEJEZET
AZ ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSOK ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK FEDEZETE”

5. § (1) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  e  törvényben, továbbá a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint 
a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényben meghatározott ügyekben önálló jogorvoslatnak 
van helye a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos végzés ellen.”

 (2) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A.  §-a a  következő 
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásról szóló hatósági szerződés alapján támogatásban részesülő 
munkaadó helyébe jogutódja léphet, feltéve, ha a  jogutód egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalja a  támogatás 
jogszabályban, valamint a hatósági szerződésben meghatározott feltételeinek teljesítését.”

6. § (1) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54.  § (9)  bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 58.  § (5)  bekezdése d)  pontjának 5.  alpontjában meghatározott együttműködési kötelezettség keretében  
– a (10)–(10c) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – az ügyfél]
„d) aktív munkahelykereső,”

 (2) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54.  §-a a  következő 
(9d) bekezdéssel egészül ki:
„(9d) Az  álláskereső a  (9)  bekezdés c)  pontjában foglalt bejelentési kötelezettségének az  e-ügyintézési tv.-ben 
foglaltak szerint is eleget tehet.”

 (3) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54.  § (14)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az állami foglalkoztatási szerv, ha
a) az álláskereső kéri, az álláskereső kérelmében meghatározott időponttól, de legkorábban a törlés iránti kérelem 
benyújtásának napjától,
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b) az 58.  § (5)  bekezdés d)  pont 1–4.  alpontjában meghatározott feltételek bármelyike megszűnt, a  változás 
bekövetkezésének napjától,
c) az álláskereső meghalt, az álláskereső elhalálozását követő naptól,
d) az álláskereső jelentkezési kötelezettségének személyesen vagy az  e-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint nem 
tesz eleget, a kötelezettség elmulasztásának napjától,
e) az álláskereső a  (9)  bekezdés c) és e)–g)  pontjában, valamint a  (10)  bekezdésben foglalt együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget, a kötelezettség elmulasztásának napjától,
f ) az álláskereső a  körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem tekinthető aktív munkahelykeresőnek, 
a változás bekövetkezésének napjától, vagy
g) az álláskereső a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására 
jogosult, de egészségkárosodottnak minősül, ezért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott együttműködési kötelezettség nem terheli, az egészségkárosodott állapot megállapításának napjától
törli az álláskeresők nyilvántartásából az álláskeresőt.”

 (4) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54.  §-a a  következő 
(15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Ha az  álláskeresőt a  (14)  bekezdés d) és e)  pontjában foglaltak alapján törölték a  nyilvántartásból,  
újbóli nyilvántartásba vételére csak a törléstől számított 60 nap elteltével kerülhet sor.”

 (5) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54.  § (19)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv, 
a  szakképzési államigazgatási szerv, a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint a  felsőoktatási 
intézmények nyilvántartását vezető szerv, és a  felnőttképzési államigazgatási szerv közvetlen hozzáférést 
biztosít az  állami foglalkoztatási szerv részére a  köznevelés információs rendszerében, a  szakképzés információs 
rendszerében, a  felsőoktatási információs rendszerben és a  felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében foglalt, 
az  álláskereső azonosításához szükséges, valamint a  tanulói jogviszony, a  hallgatói jogviszony és a  felnőttképzési 
jogviszony típusával, keletkezésének és megszűnésének időpontjával kapcsolatos adatokhoz, az  oktatást, 
képzést végzettség nélkül elhagyók (a továbbiakban: lemorzsolódó fiatalok) név és elérhetőségi adataihoz, 
az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, a nyilvántartásból való törlés és a lemorzsolódó fiatalok felkutatása és 
programba vonása, valamint a program eredményességének és hatásának nyomon követése céljából.”

7. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény VIII. fejezete a következő 
57. §-sal egészül ki:
„57. § Ahol a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény, vagy a  felhatalmazása alapján kiadott rendelet eltérően nem rendelkezik,  
ott a VI., VI/A. és VIII. fejezetben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

8. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés x) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„x) aktív munkahelykereső: az az álláskereső, aki 30 napon belül képes és kész munkába állni az állami foglalkoztatási 
szerv által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő 
eléri vagy meghaladja a 16 órát,”

 (2) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.  § (6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) e törvény alkalmazásában
a) a munkavállaló felmondásán a  köztisztviselő, a  kormánytisztviselő, az  állami tisztviselő, a  közalkalmazott 
lemondását, rendvédelmi igazgatási alkalmazott lemondását, azonnali hatályú lemondását, az adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott lemondását, honvédelmi alkalmazott lemondását, rendkívüli lemondását, 
a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú tagjának lemondását vagy 
egyoldalú szerződésbontását, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állománya tagjának lemondását, azonnali hatályú lemondását, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatott felmondását, azonnali hatályú felmondását,
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b) a munkaviszonynak a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésén a közszolgálati 
és a  kormányzati szolgálati jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel, az  adó- és 
vámhatósági szolgálati jogviszony hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel történő megszüntetését, a  honvédelmi 
alkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésével, az  állami szolgálati jogviszony az  állami 
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 9.  § (2)  bekezdésében foglalt azonnali hatállyal történő megszüntetéssel, 
a  közalkalmazotti jogviszony elbocsátással, a  hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonyának 
szolgálati viszony megszüntetése vagy lefokozás fenyítés kiszabásával, büntetőeljárás keretében szolgálati jogviszony 
megszüntetéssel vagy lefokozással, a  szolgálati viszony keretében betöltött munkakör ellátásához szükséges 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával, valamint az  állomány 
tagjának a  szolgálatra méltatlanná válásával kapcsolatos felmentésével, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervvel fennálló hivatásos szolgálati jogviszonynak a Hszt. 80. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontjában, 86. § (2) bekezdés 
b) vagy d) pontjában vagy 288/f. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból történő felmentésével történő 
megszüntetését, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban a foglalkoztató azonnali hatályú felmondását,
c) a munkaviszonynak a  munkaadó részéről felmondással történő megszüntetésén a  közszolgálati, a  kormányzati 
szolgálati és az állami szolgálati, a közalkalmazotti jogviszonynak, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonynak, 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel fennálló hivatásos szolgálati jogviszonynak, az  adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonynak, a honvédelmi alkalmazotti jogviszonynak, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény 
szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonyának felmentéssel, az egészségügyi szolgálati 
jogviszony foglalkoztató általi felmondással történő megszüntetését
is érteni kell.”

9. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 59/B.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ahol jogszabály
a) munkanélküli ellátást vagy álláskeresők támogatását említ, azon az álláskeresők ellátását,
b) munkanélküli járadékot említ, azon az álláskeresési járadékot,
c) álláskeresési segélyt említ, azon a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt
is érteni kell.”

10. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény „fogalommeghatározások 
és záró rendelkezések” alcíme a következő 59/G. §-sal egészül ki:
„59/G.  § (1) Az  álláskeresési igazolólapnak azon adatai, amelyeket az  1992. július 1-jéig hatályban volt jogszabály 
alapján kiállított munkakönyv tartalmaz, ez utóbbival is igazolhatók.
(2) Az álláskeresési igazolólap kitöltése során a munkaviszony megszűnésének időpontjában hatályos szabályokat 
kell alkalmazni.”

11. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 1. 2. § (1) bekezdésében az „álláskeresők támogatása” szövegrész helyébe az „álláskeresők ellátása” szöveg,
 2. 27.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelőként folytatott 

tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett” szövegrész helyébe a  „feltéve, hogy 
mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége, valamint megbízási jogviszonya után járulékfizetési 
kötelezettségének eleget tett” szöveg,

 3. 27. § (6) bekezdésében a „munkanélküli ellátás” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátás” szöveg,
 4. 27.  § (12)  bekezdésében az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe a „nyugdíj előtti álláskeresési segély” 

szöveg és a „munkanélküli ellátásra” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátásra” szöveg,
 5. 29. § (1) bekezdés c) pontjában a „meghatározott” szövegrész helyébe a „meghatározott időtartamú” szöveg,
 6. 30.  § (5)  bekezdésében a „28.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában” szövegrész helyébe a „28.  § (1)  bekezdés 

a)–e) pontjában” szöveg,
 7. 37. § (4) bekezdésében az „a álláskeresési” szövegrész helyébe az „az álláskeresési” szöveg,
 8. 54. § (10a) bekezdésében a „25. életévét betöltött” szövegrész helyébe a „30. életévét betöltött” szöveg,
 9. 54. § (12) bekezdésében a „szerv a” szövegrész helyébe a „szerv az örökbefogadói díjban, a gyermekgondozási 

díjban, a” szöveg és a  „törvény szerint” szövegrész helyébe a  „törvény, és a  kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló törvény szerint” szöveg,

10. 54. § (17) bekezdésében a „h) pontjában” szövegrész helyébe a „g) pontjában” szöveg,
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11. 57/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a társadalombiztosítási azonosító jelet (a továbbiakban: TAJ szám)” 
szövegrész helyébe az „a TAJ számát” szöveg,

12. 57/A.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „az álláskeresési ellátás” szövegrész helyébe az  „a nyilvántartásba 
vételhez, az álláskeresési ellátás” szöveg,

13. 57/A. § (2c) bekezdés a) pontjában az „f )” szövegrész helyébe az „e), f )” szöveg,
14. 57/B. § (4) bekezdés 2. pontjában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg,
15. 57/D. § (4) bekezdésében az „adatbázisban” szövegrész helyébe az „eSZA adatbázisban” szöveg,
16. 57/D. § (4a) bekezdésében az „adatbázisban” szövegrész helyébe az „eSZA adatbázisban” szöveg,
17. 57/D.  § (6)  bekezdésében az  „(1)  bekezdésben meghatározott adatbázissal” szövegrész helyébe  

az „eSZA adatbázissal” szöveg,
18. 58.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „egészségügyi szolgálati jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony” 

szövegrész helyébe az  „egészségügyi szolgálati jogviszony, szakképzési munkaszerződéssel keletkezett 
jogviszony” szöveg,

19. 58. § (5) bekezdés u) pontjában a „munkaerőpiaci járulék” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulék” 
szöveg

lép.

12. §  Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 27. § (8) bekezdésében a „– kivéve közfoglalkoztatási jogviszonyt –” szövegrész,
b) 28. § (1) bekezdés f ) pontja,
c) 30. § (7) bekezdés a) pontjában az „e) és” szövegrész,
d) 39. § (3) bekezdés a) pontjában a „munkanélküli járadék,, a nyugdíj előtti munkanélküli segély,, a” szövegrész,
e) 41/A. § (9) bekezdésében az „ , illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe” szövegrész,
f ) 47. § (5) bekezdése,
g) 54.  § (9)  bekezdés e)  pontjában a  „ , valamint az  állami foglalkoztatási szerv által támogatott képzési 

lehetőséget elfogadja, illetőleg” szövegrész,
h) 54. § (14a) bekezdés a) pontja,
i) 58. § (8) bekezdés b) pontja,
j) 59/B. § (4) bekezdése.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 57/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57/A. § Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a közalkalmazott akkor is jogosult, ha a gyermeke halva 
születik, vagy meghal.”

14. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következő 91/G. §-sal egészül ki:
„91/G. § (1) A közalkalmazott 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke 
után az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Módtv1.) hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az  apasági szabadságot igénybe venni,  
ha a Módtv1. hatálybalépése előtt
a) az 57/A. §-a szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) az 57/A.  §-a szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a  Módtv1. szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.
(2) A munkáltató, ha a közalkalmazott gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik 
életévét, a szülői szabadságot – a közalkalmazott kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig 
terjedő időszakban adja ki.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám 9447

15. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„95. § e törvény
a) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott védelem 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/eU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja,
b) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a  tagállamok egyikében benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és 
eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) szóló, 2013. június 26-i, 604/2013/eU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 6. és 33. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg,
c) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja,
d) a szülők és a  gondozók vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/eU  
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

16. §  Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés d) pontja.

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

17. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 23/A. §-a a következő 
u) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„u) az állami foglalkoztatási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához.”

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

18. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a) 33.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe a „nyugdíj előtti álláskeresési 

segély, álláskeresési segély” szöveg,
b) 64.  § (4)  bekezdés e)  pontjában az „a tartós munkanélküliek, a  fiatal munkanélküliek” szövegrész helyébe  

az „a tartós álláskeresők, a fiatal álláskeresők” szöveg
lép.

5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

19. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősíthet.
(2) A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak jogszabályban meghatározott 
munkavédelmi – a bányászat területén bányászati –, szakmai képesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti vagy 
végezheti.
(3) A  munkáltató a  munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat munkaegészségügyi  
– ezen belül foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan 
és népegészségtan – szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. Jogszabályban meghatározott 
esetekben közegészségügyi-járványügyi ellenőri vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői 
szakképzettséggel rendelkező személy is elláthat munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat.”

20. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) egyéni védőeszközt forgalomba hozni és használatba venni akkor szabad, ha rendelkezik eU-megfelelőségi 
nyilatkozattal és szükség esetén eU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal.”
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21. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során szükséges munkaegészségügyi feladatokat a foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegegészségügyi-járványügyi 
ellenőri vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező személy is 
elláthatja.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 21. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot – kivéve a  veszélyes technológia esetét – szakirányú 
képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy jogszabályban erre feljogosított 
személy, vagy erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági 
szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.”

22. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  soron kívüli ellenőrzéshez szükséges munkaegészségügyi feladatokat a  foglalkozás-egészségügyi 
alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegegészségügyi-járványügyi ellenőri vagy 
felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező személy is elláthatja.”

23. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mentési terv elkészítése munkabiztonsági szaktevékenység.”

24. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti III. veszélyességi osztályba sorolt, 1–9 főt 
foglalkoztatók esetében a  kockázatértékelés munkaegészségügyi tartalmával kapcsolatos feladatokat a  foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegegészségügyi-járványügyi ellenőri 
vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező személy is elláthatja.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A megelőzési stratégia a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti III. veszélyességi osztályba 
sorolt 1–9 főt foglalkoztatók esetében a kockázatértékelés részét is képezheti.”

 (3) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítása a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
rendelete szerinti III. veszélyességi osztályba sorolt, 1–9 főt foglalkoztatók esetében a  foglalkozás-egészségügyi 
alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegegészségügyi-járványügyi ellenőri vagy 
felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel is ellátható.”

 (4) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6c) A  megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kialakítása a  legalább 50 főt foglalkoztató 
munkáltatóknál a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti I. és II. veszélyességi osztályba sorolt 
tevékenységek esetén felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel látható el.”

 (5) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  kockázatértékelés elkészítése a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti I. veszélyességi 
osztályba sorolt tevékenységek esetén a  legalább 50 főt foglalkoztató munkáltatónál felsőfokú munkavédelmi 
szakképzettséggel látható el.”

25. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3) bekezdésben meghatározott munkaegészségügyi feladatot a  foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást 
biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegegészségügyi-járványügyi ellenőri vagy felügyelői, vagy 
népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező személy is elláthatja.”

26. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.  § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a  munkáltató írásban határozza meg. e  feladat ellátása 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A  munkaegészségügyi feladatokat 
a  foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegészségügyi-
járványügyi ellenőri vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező 
személy is elláthatja.”
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27. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatás – ideértve a  8.  §-ban előírtak végrehajtását is – az  előírt alkalmassági 
feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is 
megvalósítható. A  külső szolgáltató e  tevékenysége során, a  feladatai ellátása érdekében és az  ahhoz szükséges 
mértékben kezeli az  érintett munkavállalónak az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító és egészségügyi adatait. Az igénybe 
vett külső szolgáltatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.”

28. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításával kapcsolatos munkaegészségügyi feladatokat 
a  foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegészségügyi-
járványügyi ellenőri vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező 
személy is elláthatja.”

29. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény IV/A. fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV/A. FEJEZET
MUNKAVÉDELMI BEJELENTÉSEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK”

30. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 63/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„c) határértékkel szabályozott veszélyes anyag esetén
ca) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, és
cb) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.”

31. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 63/B.  § (1)–(3)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezések lépnek:
„(1) A  munkáltató a  rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezés és az  általuk 
okozott egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzésének céljából nyilvántartást 
vezet azokról a  munkavállalókról, akik munkavégzésük során rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 
anyagok expozíciójának vannak vagy lehetnek kitéve. A  nyilvántartás célja továbbá, hogy a  munkavállalók 
egészségének védelme, a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok által okozott foglalkozási eredetű 
egészségkárosodások, valamint daganatos megbetegedések megelőzése, és a  foglalkozási megbetegedés 
foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a  rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok okozta 
kockázatok utólag azonosíthatóak, ellenőrizhetőek és dokumentáltak legyenek.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
b) az expozíciót okozó rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag nevét,
c) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, és
d) az expozíciós koncentráció mért vagy becsült adatait anyagonként.
(3) A  munkáltató a  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a  rákkeltő és mutagén anyagok 
tekintetében az expozíció utolsó napját követő ötven évig, ha a munkavállaló munkahelyén reprodukciót károsító 
hatású anyagoknak van kitéve, legalább öt évig megőrzi.”

32. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 63/C.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezések lépnek:
„(1) A  foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott rákkeltővel, mutagén vagy reprodukciót károsító anyaggal 
végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben 
esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása 
érdekében minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni.
(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos 
honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:
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a) a munkáltató nevét, telephelye címét, telefonszámát, e-mail-címét,
b) a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszínét,
c) az ágazati, szakágazati besorolást,
d) az utolsó bejelentés időpontját,
e) a rákkeltők, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok használatát, a használat indokolásával,
f ) az expozíciót jelentő munkakörök megnevezését és a munkakörben dolgozók számát,
g) a rákkeltővel, mutagénnel vagy reprodukciót károsító anyaggal exponált munkavállalók születési évét, 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ szám), munkakörét,
h) a rákkeltővel, mutagénnel vagy reprodukciót károsító anyaggal és rákkeltőt, mutagént vagy reprodukciót károsító 
anyagot tartalmazó keverékekkel kapcsolatos adatokat, és
i) a tárgyévben végzett levegőszennyezettség-vizsgálatok eredményeit (mg/m3) anyagonként.”

33. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény IV/A. fejezete a következő 63/D–63/I. §-sal egészül ki:
„63/D.  § (1) Az  építési munkahelyen végzett tevékenységet annak veszélyessége miatt az  időben történő 
hatósági ellenőrzés biztosítása érdekében az  építési munkahely szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére  
be kell jelenteni, ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a  harminc munkanapot és 
egyidejűleg ott több mint húsz fő munkavállaló végez munkát, vagy
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az ötszáz embernapot.
(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos 
honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:
a) építkezési helyszín pontos címét,
b) az építtető nevét és címét,
c) az építmény rendeltetését,
d) a felelős tervező nevét és címét,
e) a kivitelező nevét és címét,
f ) az építési munka irányításáért felelős személy nevét és címét,
g) a kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontját,
h) a kivitelezési munkák tervezett időtartamát,
i) az építési helyszínen dolgozó személyek becsült maximális számát, és
j) a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor nevét, elérhetőségét.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő adatokat három évig megőrzi.
(4) Az  e  §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat az  építési munkahelyeken és az  építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály tartalmazza.
63/e.  § (1) A  munkáltató annak érdekében, hogy a  kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse 
a  munkavállalók védelmét a  biológiai tényezők okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal szemben, 
jegyzéket készít azokról a munkavállalókról, akik a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 
védelméről szóló jogszabály alapján a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők kockázatának vannak kitéve.
(2) A jegyzék tartalmazza:
a) a munkavállaló nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) TAJ számát,
d) a végzett munka jellegét,
e) a biológiai tényezőt, és
f ) az expozícióval, balesetekkel és váratlan eseményekkel kapcsolatos adatokat.
(3) A  munkáltató a  jegyzékben szereplő adatokat a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel, a  kockázat megszűnését 
követő tíz évig megőrzi.
(4) A (2) bekezdés szerinti adatokat az utolsó ismert expozíciót követő negyven évig meg kell őrizni olyan biológiai 
tényezők esetében
a) amelyekről ismeretes, hogy tartósan fennálló vagy latens fertőzéseket okozhatnak,
b) amelyek által okozott megbetegedések a  jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem diagnosztizálhatók 
a betegség – rendszerint több évvel későbbi – kifejlődéséig,
c) amelyek által okozott megbetegedés inkubációs ideje különösen hosszú,
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d) amelyek – megfelelő kezelés ellenére – hosszan tartó, visszatérő megbetegedést okozhatnak, és
e) amelyek súlyos késői hatással járó fertőzést okozhatnak.
(5) Ha a  munkáltató tevékenységét megszünteti, a  jegyzéket az  (1)  bekezdésben meghatározott célból, valamint  
egy jövőben esetlegesen bekövetkező foglalkozási megbetegedés okainak feltárása érdekében a  munkavégzés 
helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak átadja.
(6) A munkavédelmi hatóság az adatok őrzéséről a (3) és (4) bekezdés szerint gondoskodik.
63/f.  § (1) A  munkáltató a  biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló  
jogszabály alapján a 2–4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység szándékát első alkalommal 
a  tevékenység megkezdését megelőzően legalább harminc nappal, a  munkavédelmi hatósági ellenőrzés 
lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének 
tisztázása érdekében a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak bejelenti.
(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos 
honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentés dátumát,
b) a bejelentő, adatszolgáltató személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét,
c) a biológiai bejelentés típusát,
d) a munkavégzés helyét,
e) a munkáltató nevét, adószámát, székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét,
f ) a biológiai tényezőcsoportot, tényezőt,
g) a kockázatnak kitett munkavállalók számát,
h) az expozíció jellegét, időtartamát, mértékét,
i) a kockázatbecslés eredményét,
j) a biológiai védelmi intézkedéseket,
k) a változások leírását, és
l) az egészségvédelemért felelős személy nevét, beosztását.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő adatokat öt évig megőrzi.
(4) Az  e  §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a  biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelméről szóló jogszabály tartalmazza.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti első bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a  biológiai tényezőt a  munkáltató 
ideiglenesen maga sorolta be a 3. vagy a 4. csoportba.
63/G.  § (1) A  munkáltatónak az  azbeszttel végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt – a  63/C.  §-ban 
foglaltakon túl – hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező foglalkozási 
megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében a munka megkezdése előtt 15 nappal a munkavégzés 
helye szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére be kell jelentenie.
(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos 
honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentés dátumát,
b) a munkáltató és a bejelentő, adatszolgáltató személy nevét,
c) a munkáltató székhelyét, telefonszámát, e-mail-címét,
d) a munkavégzés pontos helyét,
e) az azbeszt típusát, kezelt mennyiségét,
f ) az azbeszttel kapcsolatos tevékenységeket és eljárásokat,
g) az érintett munkavállalói létszámot,
h) a munkavégzés kezdetét,
i) a munkavégzés tervezett időtartamát,
j) az azbesztexpozíció korlátozására megtett, vagy tervezett intézkedéseket,
k) a munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében egyidejűleg folytatott tevékenységet, és
l) az expozíciómérés eredményeit és a mérést végző szervezet nevét, elérhetőségét.
(3) A  munkavédelmi hatóság, annak érdekében, hogy a  kockázatok minimálisra csökkentésével elősegítse 
a  munkavállalók védelmét az  azbeszt okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, valamint daganatos 
megbetegedésekkel szemben, az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt bejelentés alapján nyilvántartást vezet azon 
tevékenységekről, ahol a  munkavégzés során a  munkavállaló azbesztből vagy azbeszttartalmú anyagból, 
azbeszttartalmú termékből, vagy azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenységből származó kockázatnak van 
vagy lehet kitéve.
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(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentésben szereplő adatokat a munkavédelmi hatóság a munkavégzés utolsó napját 
követő ötven évig megőrzi.
(5) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés nem mentesít jogszabályban meghatározott, az  azbeszttel mint veszélyes, 
rákkeltő anyaggal kapcsolatos más jelentési kötelezettség alól.
(6) A  munkavállaló, a  munkavédelmi képviselő, valamint a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa jogosult 
a munkáltató által bejelentett adatokba betekinteni.
(7) Ha az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést követően a  munkakörülményekben bekövetkező változás várhatóan 
megnöveli az azbesztből, illetve azbeszttartalmú termékből származó porexpozíciót, új bejelentést kell benyújtani.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentésről a  munkavédelmi hatóság három munkanapon belül értesíti az  illetékes 
környezetvédelmi hatóságot.
(9) Közmű meghibásodása miatt végzett, előre nem tervezhető, azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés 
esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentést a munka megkezdését követő három munkanapon belül kell megtenni.
(10) Az e §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló rendelet tartalmazza.
(11) Az azbesztexpozíciónak kitett munkavállalókról a munkáltató nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésére és 
megőrzésére a 63/B. § előírásait kell alkalmazni.
63/H.  § (1) A  túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés 
lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének 
tisztázása érdekében, a munka megkezdése előtt 15 nappal a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi 
hatóság részére be kell jelenteni.
(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos 
honlapján közzéteszi. A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentés dátumát,
b) a bejelentő, adatszolgáltató személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét,
c) a munkáltató nevét, adószámát, székhelyét,
d) a munkavégzés pontos helyét,
e) a munka megkezdésének pontos idejét,
f ) a túlnyomásos légtérben dolgozók számát,
g) a gyógyzsilip helyét,
h) a gyógyzsilipet működtető nyilatkozat meglétét,
i) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nevét, címét, és
j) a foglalkozás-egészségügyi orvos nevét, pecsétszámát, telefonszámát, e-mail-címét.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdésben szereplő adatokat három évig megőrzi.
(4) Az e §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a keszonmunkákról szóló jogszabály tartalmazza.
63/I.  § (1) A  munkavégzés során az  éles vagy hegyes eszközök által a  munkavállalóknak okozott sérülések és 
fertőzések kockázatának megszüntetése vagy minimálisra csökkentése érdekében, amennyiben a kockázatértékelés 
a  munkavállaló biztonságát vagy egészségét veszélyeztető kockázat jelenlétét állapítja meg, az  egészségügyi 
szolgáltató a  kockázatértékelést a  telephely szerint illetékes munkavédelmi hatóság számára megküldi, és 
bejelentést tesz.
(2) A bejelentés tartalmazza:
a) az egészségügyi szolgáltató nevét, székhelyét, a  bejelentéssel érintett telephelyét, az  adószámát, adóazonosító 
jelét, a munkáltató és az érintett telephely TeÁOR számát,
b) a kockázatnak kitett munkavállalók számát,
c) a kockázatnak kitett munkavállalók foglalkozási csoportjai és a  munkaköri tevékenységek, álláshelyen ellátott 
feladatok felsorolását,
d) a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi képviselőjének nevét, beosztását, és
e) a megtett megelőző intézkedéseket.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentett adatokat öt évig megőrzi.
(4) Az  e  §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat az  egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy 
hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az  ilyen eszközök használatából eredő kockázatok 
kezelésére, valamint az  egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 
követelményekről szóló jogszabály tartalmazza.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám 9453

34. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a következő 64/A–64/e. §-sal egészül ki:
„64/A.  § (1) Annak érdekében, hogy a  munkáltató a  munkabalesettel kapcsolatos bejelentési és kivizsgálási 
kötelezettségét teljesíteni tudja, a  három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetekről 
nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a munkabaleset – minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát,
b) a sérült munkakörét,
c) a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását,
d) a sérült ellátására tett intézkedést,
e) annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját,
f ) a sérült nevét – ideértve a  születési nevet is, – anyja nevét, TAJ számát, születési helyét és időpontját, nemét, 
állampolgárságát, lakóhelyét, és
g) a munkáltató adószámát – ennek hiányában adóazonosító jelét.
(3) A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél 
összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell. A  munkáltató azon 
szervezeti egységénél, ahol időszakosan és rövid időtartamban történik a munkavégzés, így különösen a kizárólag 
irattárolásra, műszeres vagy egyéb ellenőrzésre szolgáló egységnél vagy telephelyen, nem kötelező munkabaleseti 
nyilvántartást vezetni.
(4) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig megőrzi.
64/B.  § (1) A  munkavédelmi hatóság a  munkabalesetek okainak feltárása, a  hasonló esetek megelőzése, valamint 
a munkavállalók védelme érdekében nyilvántartást vezet.
(2) A munkabaleseti nyilvántartás tartalmazza
a) a munkáltató nevét, adószámát – ennek hiányában adóazonosító jelét, – székhelyét, a bejelentés helye szerinti 
telephely címét, a szakágazati kódot,
b) a sérült munkavállaló nevét, nemét, állampolgárságát, TAJ számát, születési dátumát, születési helyét, anyja nevét, 
lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, és
c) a munkabaleset adatait.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat tíz évig megőrzi.
(4) Az  e  §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabály tartalmazza.
64/C. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján 
közzétett jegyzékben szereplő – foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés  
(a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a  munkáltató telephelye szerint illetékes munkavédelmi 
hatósághoz be kell jelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványt és a kitöltési útmutatót a munkavédelmi 
hatóság a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. Az  (1)  bekezdés szerinti 
bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentésazonosítót, a megye kódját, a bejelentő nevét, a bejelentés dátumát,
b) a keresőképességre vonatkozó információt, az előfordulás egyedi vagy tömeges jellegét,
c) a munkáltató nevét, adószámát – ennek hiányában adóazonosító jelét, – székhelyét, a bejelentés helye szerinti 
telephely címét, a szakágazati kódot,
d) a megbetegedéssel kapcsolatos munkakört és a diagnózist,
e) a munkavállaló nevét, nemét, TAJ számát, születési dátumát, születési helyét, anyja nevét, lakóhelyét vagy 
tartózkodási helyét,
f ) a munkavállaló jelenlegi munkakörét, feOR kódját, korábbi munkaköreit (a felsorolásánál jelölendő a munkáltató 
neve, címe, a betöltött munkakör és az adott munkakörben eltöltött időtartam),
g) a megbetegedéssel kapcsolatos jelenlegi munkakörben eltöltött expozíciós időt, a megbetegedéssel kapcsolatos 
munkakörben összesen eltöltött expozíciós időt, és
h) a bejelentést indokoló, csatolt orvosi dokumentumok számát.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés megtörténtét és keltét – a  kórisme feltüntetésével – a  munkavállalóról 
vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell. A  munkavédelmi hatóság a  bejelentést a  64/D.  § szerint 
nyilvántartásba veszi és erről a  bejelentőt három napon belül értesíti. Ha a  bejelentés nem a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a munkavédelmi hatóság a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.
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64/D.  § (1) A  munkavédelmi hatóság a  foglalkozási betegségek okainak feltárása, a  hasonló esetek megelőzése, 
valamint a munkavállalók védelme érdekében a 64/C. § szerint bejelentett adatokból nyilvántartást vezet.
(2) A foglalkozási betegedések nyilvántartása tartalmazza
a) a munkáltató nevét, adószámát – ennek hiányában adóazonosító jelét, – székhelyét, a bejelentés helye szerinti 
telephely címét, a szakágazati kódot,
b) a megbetegedett munkavállaló nevét, nemét, TAJ számát, születési dátumát, születési helyét, anyja nevét, 
lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
c) a bejelentő orvos nevét,
d) a diagnózist,
e) a foglalkozási megbetegedés jellegét,
f ) a keresőképtelenséggel kapcsolatos megállapításokat, és
g) a kiváltó okot, munkakörülményt, rendelkezésre álló higiénés adatot.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat tíz évig megőrzi.
(4) Az  e  §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a  foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló jogszabály tartalmazza.
64/e. § (1) A munkavédelmi hatóság a  fokozott expozíciós esetek okainak feltárása, a hasonló esetek megelőzése, 
valamint a  munkavállalók védelme érdekében nyilvántartást vezet a  foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló jogszabály alapján, a  fokozott expozíciós esetről felvett 
jegyzőkönyvben rögzített adatokról.
(2) A fokozott expozíciós esetek nyilvántartása tartalmazza
a) a munkáltató nevét, adószámát – ennek hiányában adóazonosító jelét, – székhelyét, a  fokozott expozíció 
kialakulásának helyszíne szerinti telephely címét, a szakágazati kódot,
b) az exponált munkavállaló nevét, nemét, TAJ számát, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét vagy 
tartózkodási helyét,
c) a fokozott expozíciót kiváltó anyagokat, és
d) a kiváltó okot, munkakörülményt, rendelkezésre álló higiénés adatot.
(3) A  munkavédelmi hatóság a  bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos 
vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint az alábbi csoportosításban tartja nyilván:
a) a bejelentés dátuma,
b) diagnózis,
c) halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,
d) keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,
e) keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,
f ) fokozott expozíció (anyagonként), valamint
g) kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.
(4) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat tíz évig megőrzi.
(5) Az  e  §-hoz kapcsolódó végrehajtási szabályokat a  foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló jogszabály tartalmazza.”

35. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § (1) A munkáltató annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, biztosítja
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a  munkavédelmi 
képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka, és
b) a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai 
előírásokat.
(2) Annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, 
megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a  munkáltatót 
terhelik.
(4) Az  alapképzés és továbbképzés megszervezése a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  
(a továbbiakban: fktv.) szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában 
valósulhat meg. Az  alap- és továbbképzést szervező felnőttképző a  képzésekről vezetett nyilvántartását  
5 évig megőrzi. A  nyilvántartásnak tartalmaznia kell a  képzés idejét, jelenléti képzés esetén a  képzés helyszínét, 
a képzés jellegére vonatkozó utalást, a résztvevők nevét, a képzés formáját és a képzés ismeretanyagának vázlatát.
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(5) A  munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a  legalább  
16 óraszámú alapképzést.
(6) A  munkavédelmi képviselőnek az  alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább  
8 órás továbbképzésben kell részt vennie.
(7) Az  alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a  foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter honlapján közzéteszi.
(8) Az alapképzés és továbbképzés elvégzését az fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítvánnyal kell igazolni.
(9) A képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait 
szabályzatban állapítja meg.”

36. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 81. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  kötelezett a  munkavédelmi hatóság végleges döntésében foglalt kötelezése ellenére a  munkabaleseti 
jegyzőkönyvet nem tölti ki, a  munkavédelmi hatóság jogosult a  hatósági ellenőrzés során feltárt adatok alapján 
a munkabaleseti jegyzőkönyvet kitölteni és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott 
érintetteknek megküldeni.”

37. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83/A.  § (1) A  munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a  kockázatok minimálisra 
csökkentésével elősegítse a  munkavállalók védelmét a  rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok 
okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szemben.
(2) A  nyilvántartás azoknak a  munkáltatóknak és munkavállalóknak az  adatait tartalmazza, amely munkáltatóknál 
szervezett munkavégzés során a munkavállaló rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag hatásának van 
kitéve. A nyilvántartás tartalmazza
a) a munkáltató nevét, telephelyét, ágazati, szakágazati besorolását, és
b) a munkavállaló születési évét, TAJ számát, foglalkozását, az  adott foglalkozással járó expozícióban eltöltött 
munkaéveinek számát.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat kezeli, illetve a munkáltatókat adatközlésre 
hívhatja fel.
(4) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén 
vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezés és az  általuk okozott egészségkárosodások megelőzésének 
céljából továbbítja a  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére, amely szerv a  rákkeltő vagy 
mutagén anyagokkal végzett tevékenységre vonatkozó adatokat a  továbbítástól számított ötven év elteltével,  
ha a munkavállaló munkahelyén reprodukciót károsító hatású anyagoknak van kitéve, öt év elteltével törli.
(5) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő rákkeltő vagy mutagén anyagokkal végzett tevékenységre 
vonatkozó adatokat a  munkáltató bejelentésétől számított ötven év elteltével, ha a  munkavállaló munkahelyén 
reprodukciót károsító hatású anyagoknak van kitéve, öt év elteltével törli.”

38. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a következő 83/f. §-sal egészül ki:
„83/f. § A területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz érkező munkavédelmi tárgyú bejelentések és a területileg 
illetékes munkavédelmi hatóság által vezetett nyilvántartások adatait a  felügyeleti szerv a  felügyeleti tevékenység 
ellátása érdekében, valamint statisztikai célú összesítés céljából megismerheti.”

39. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 84. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A munkavédelmi hatóság jogosult)
„o) az ellenőrzés helyszínén található biztonsági berendezések által rögzített felvételek és a munkavégzés területére 
való be- és kilépést rögzítő berendezések adatainak megtekintésére, valamint azokról másolat készítésére.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 84. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az  eljárás érdemi lezárása más szerv előzetes elbírálásától függ, a  munkavédelmi hatóság az  elbírálásig 
az eljárást felfüggeszti.”

40. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában említett szervek tekintetében jogszabály rendelkezik a  munkavédelmi hatósági 
tevékenység ellátásáról. Az eljáró hatóság e törvény szerinti eljárásaiban amennyiben az érdemi eljárás lezárása más 
szerv előzetes elbírálásától függ, az eljáró hatóság az elbírálásig az eljárást felfüggeszti.”
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41. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (6) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„n) az európai Unió Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGeCA), az  európai Közlekedési és 
Szállítási Dolgozók Szövetsége (eTf) és az európai Uniós Halászati Vállalkozások Nemzeti Szervezeteinek Szövetsége 
(europêche) között 2012. május 21-én megkötött, a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi, a  halászati 
ágazat munkafeltételeiről szóló egyezményének végrehajtásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló,  
2016. december 19-i (eU) 2017/159 tanácsi irányelv.”

 (2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (6) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„o) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/eK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (eU) 2022/431 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv.”

42. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 1. 8. §-ában a „munkavédelmi – a bányászat területén bányászati” szövegrész helyébe a „munkavédelmi szakmai 

képesítéssel – a bányászat területén bányászati” szöveg,
 2. 14.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „szakmai oktatás” szövegrész helyébe a „szakmai oktatás és a  szakmai 

képzés” szöveg,
 3. 14.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „információs rendszer kialakítása és működtetése” szövegrész helyébe 

a „tanácsadás biztosítása” szöveg,
 4. 21. § (2) bekezdésében a „miniszter rendeletében meghatározott, valamint” szövegrész helyébe a „miniszter 

rendeletében meghatározott, továbbá egyéb jogszabály vagy a  munkáltató által veszélyesnek minősített, 
valamint” szöveg,

 5. 52. § (2) bekezdésében a „szakmai képzés keretében kell gondoskodni” szövegrész helyébe a „szakmai oktatás 
és a szakmai képzés keretében gondoskodni kell” szöveg,

 6. 57. § (1) bekezdésében a „szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót” szövegrész helyébe a „képesítési 
feltételekkel köteles munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyt” szöveg,

 7. 63/C. § (2) bekezdés g) pontjában a „TAJ számát” szövegrész helyébe a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelét 
(a továbbiakban: TAJ szám)” szöveg,

 8. 64. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma)” szövegrész helyébe a „TAJ száma” szöveg,
 9. 64. § (4) bekezdésében a „vizsgálati lapon” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvben” szöveg,
10. 70/B.  § (4)  bekezdésében a  „munkavédelmi szakembert” szövegrész helyébe a  „munkavédelmi szakmai 

képesítéssel rendelkező személyt” szöveg és a „szakemberek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi szakmai 
képesítéssel rendelkező személyek” szöveg,

11. 72. § (2) bekezdés b) pontjában a „szakemberek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi szakmai képesítéssel 
rendelkező személyek” szöveg,

12. 79.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az  „információs rendszer működését” szövegrész helyébe a  „tanácsadási 
tevékenységet” szöveg,

13. 79.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a „szakmai oktatás” szövegrész helyébe a „szakmai oktatás és a  szakmai 
képzés” szöveg,

14. 82.  § (2)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában a „legmagasabb veszélyességi osztályba” szövegrész helyébe  
az „I. veszélyességi osztályba” szöveg,

15. 82/D.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „kötelezettségét kellő időben nem teljesíti” szövegrész helyébe 
a „kötelezettségét jogszabályban meghatározott határidőben nem teljesíti” szöveg,

16. 82/D.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „kötelezettségét nem teljesíti” szövegrész helyébe a „kötelezettségét 
jogszabályban meghatározott határidőben nem teljesíti” szöveg,

17. 86.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a nem ionizáló sugárzással” szövegrész helyébe az „az ionizáló és nem 
ionizáló sugárzással” szöveg,

18. 88.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „hatósági eljárás eltérő szabályait” szövegrész helyébe a „hatósági eljárás 
eltérő szabályait, valamint a  munkavédelmi hatósági ellenőrzésre jogosító képzés és vizsga részletes 
szabályait” szöveg,

19. 88. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „munkavédelmi szakember” szövegrész helyébe a „munkavédelmi 
szakmai képesítéssel rendelkező személy” szöveg

lép.
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43. §  Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a) 53. §-a,
b) 57. § (3) bekezdése,
c) 63/A. § (2) bekezdés d) pontja,
d) 63/A.  § (3)  bekezdésében a  „ha a  munkavállaló munkahelyén rákkeltő hatású anyagoknak van kitéve,  

ötven évig” szövegrész.

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

44. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/D.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe a „nyugdíj előtti álláskeresési segély” szöveg lép.

7. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

45. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/P.  § (5)  bekezdésében a „munkanélküli 
járadék,” szövegrész helyébe az „álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély,” szöveg lép.

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

46. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 3. § 21. pont d) alpontjában az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe a „nyugdíj előtti álláskeresési segély, 

álláskeresési segély” szöveg,
b) 3. § 23. pont a) alpontjában az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe a „nyugdíj előtti álláskeresési segély, 

álláskeresési segély” szöveg,
c) 3. § 43. pont nyitó szövegrészében a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg,
d) 3. § 43. pont a) alpontjában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg,
e) 3. § 43. pont záró szövegrészében az „a munkanélküli” szövegrész helyébe az „az álláskereső” szöveg,
f ) 21. § (2) bekezdésében a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg,
g) 21. § (3) bekezdésében a „munkanélküli” szövegrészek helyébe az „álláskereső” szöveg,
h) 49/B. § (6) bekezdés b) pontjában a „munkanélküli” szövegrészek helyébe az „álláskereső” szöveg
lép.

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló  
1996. évi XX. törvény módosítása

47. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi  
XX. törvény
a) 22. §-ában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskeresési” szöveg,
b) 23. § f ) pontjában az „a munkanélküli” szövegrész helyébe az „az álláskeresési” szöveg és a „munkaerő-piaci” 

szövegrész helyébe a „foglalkoztatást elősegítő” szöveg,
c) 24. § i) pontjában az „a munkanélküli” szövegrész helyébe az „az álláskeresési” szöveg és a „munkaerő-piaci” 

szövegrész helyébe a „foglalkoztatást elősegítő” szöveg
lép.

10. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

48. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a) 7. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában a „munkanélküli” szövegrészek helyébe az „álláskereső” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében a „Korábban munkanélküli” szövegrész helyébe a „Korábban álláskereső” szöveg
lép.
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11. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

49. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
XLVII. törvény 4.  § (2)  bekezdés r)  pontjában a „munkanélküli ellátás” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátás” 
szöveg lép.

12. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

50. § (1) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 22.  § (2)  bekezdés f )  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban foglalt okok fennállása esetén sem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel 
a következő időtartamok és az azt követő 30 nap alatt:]
„f ) törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az  örökbe fogadni szándékozó 
igazságügyi alkalmazottat – közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a  gyermek 
nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat – érintően a  kötelező gondozásba helyezéstől számított hat 
hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás ideje,”

 (2) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 22.  § (2)  bekezdése 
a következő g)–i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban foglalt okok fennállása esetén sem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel 
a következő időtartamok és az azt követő 30 nap alatt:]
„g) a szülői szabadság ideje,
h) az apasági szabadság ideje, és
i) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 55.  § (1)  bekezdés l)  pontja szerinti 
mentesülés ideje.”

51. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 29.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás
a) a szolgálati viszony megszűnésének jogcímét,
b) a szolgálati viszony kezdő és végső időpontját,
c) az illetményből jogszerűen levonható tartozások összegét és jogcímét, valamint ezek jogosultját, illetve azt, hogy 
az igazságügyi alkalmazottnak nincs tartozása,
d) a szolgálati viszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság napjainak számát,
e) a kifizetett végkielégítés összegét,
f ) a szülői szabadságra jogosult igazságügyi alkalmazott esetében a  kiadott, valamint a  korábbi munkáltató által 
kiadott szülői szabadság tartamát,
g) az apasági szabadságra jogosult igazságügyi alkalmazott esetében a kiadott, valamint a korábbi munkáltató által 
kiadott apasági szabadság tartamát
tartalmazza.”

52. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 45.  § (6) és (7)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az  igazságügyi alkalmazott a  terhessége megállapításától a  gyermeke egyéves koráig, a  gyermekét egyedül 
nevelő igazságügyi alkalmazott a  gyermeke egyéves koráig, továbbá a  44.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
munkát végző igazságügyi alkalmazott – a  korlátozás alá eső munkavégzés tekintetében – rendkívüli 
munkavégzésre nem kötelezhető.
(7) Az igazságügyi alkalmazott – gyermeke egyéves korától hároméves koráig –, valamint a gyermekét egyedül nevelő 
igazságügyi alkalmazott – gyermeke egyéves korától négyéves koráig – csak a  beleegyezésével vehető igénybe 
rendkívüli munkavégzésre.”
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53. § (1) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 48.  § (5)  bekezdés f )  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A vezető beosztást ellátó igazságügyi alkalmazottat a  (2)  bekezdésben meghatározott pótszabadság helyett vezetői 
pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke:]
„f ) OBH elnökhelyettes, főosztályvezető és az  egyéb igazságügyi szerv vezetője és helyettese esetén évente  
13 munkanap.”

 (2) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 48.  § (7)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az  apasági szabadságra az  igazságügyi alkalmazott akkor is jogosult,  
ha a gyermeke halva születik, vagy meghal.”

54. § (1) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 96/A.  § (1)  bekezdése 
a következő g) ponttal egészül ki:
(Az igazságügyi alkalmazottat az illetménye illeti meg a következő távollétek idejére is:)
„g) öt munkanapig terjedő tartamban az apasági szabadság esetében.”

 (2) Az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 96/A.  §-a a  következő (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  igazságügyi alkalmazott az  apasági szabadság hatodik munkanapjától az  illetmény negyven százalékára 
jogosult.
(6) Az  igazságügyi alkalmazottat az  Mt. 118/A.  §-a alapján kiadott szülői szabadság tartamára az  illetmény  
tíz százaléka illeti meg, amelyet csökkenteni kell az  erre az  időszakra az  igazságügyi alkalmazottnak megfizetett, 
a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § 
(1)  bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20.  § 
(1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

55. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 124. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Mt.
a) 29. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy a távolléti díj helyett átlagilletményt kell 
megfizetni,
b) 46. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem terheli a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség 
olyan munkafeltételről, amelyet a kinevezési okirat tartalmaz,
c) 113.  § (3) és (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  Mt. 113.  § (3) és (4)  bekezdésében 
hivatkozott, az  Mt. 113.  § (1)  bekezdése szerinti munkavállalón a  45.  § (6)  bekezdése szerinti igazságügyi 
alkalmazottat kell érteni,
d) 115.  § (2)  bekezdésének f )  pontját azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy munkában töltött időnek  
az  Mt. 115.  § (1)  bekezdés alkalmazásában a  munkavégzés alóli mentesülésnek az  55.  § (1)  bekezdés 
a)–m) pontjában meghatározott tartama minősül,
e) 123. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szabadság esedékességének évét követő kiadása 
az alap- és pótszabadság egyötödére vonatkozik,
f ) 135.  § (1)  bekezdését, valamint 165.  § (1)  bekezdés a), e), f ) és g)  pontját azzal az  eltéréssel kell megfelelően 
alkalmazni, hogy az abban foglaltaktól a felek megállapodása nem térhet el,
g) 229.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  igazságügyi alkalmazott más munkáltatóval tanulmányi 
szerződést csak a  munkáltatója előzetes engedélyével köthet, továbbá, hogy felmondás alatt a  lemondást kell 
érteni,
h) 232–234. §-át az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelően alkalmazni kell.”
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56. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény a  következő 134/J.  §-sal 
egészül ki:
„134/J. § (1) e törvénynek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában –  
a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) Az  Mt. 46.  §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatást a  Módtv2. hatálybalépésekor fennálló jogviszony esetén 
a Módtv2. hatálybalépését követő három hónapon belül az igazságügyi alkalmazott írásban kérheti a munkáltatótól.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  munkáltató a  kérelem közlésétől számított 30 napon belül köteles 
megadni.
(4) Az  igazságügyi alkalmazott a  2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott 
gyermeke után a Módtv2. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az apasági szabadságot igénybe 
venni, ha a Módtv2. hatálybalépése előtt
a) a 48. § (7) bekezdése szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) a 48. § (7) bekezdése szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a Módtv2. szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.
(5) A  munkáltató, ha az  igazságügyi alkalmazott gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti 
be a  harmadik életévét, a  szülői szabadságot – az  igazságügyi alkalmazott kérésének megfelelő időpontban –  
legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban adja ki.”

57. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 137. § e) és f ) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) a szülők és a  gondozók vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/eU  
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és  
tanácsi irányelv,
f ) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv,”

58. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
a) 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában az „a külön törvény” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg,
b) 44/A.  § (1)  bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)” 

szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,
c) 124.  § (1)  bekezdésében az  „51.  § (2), (3) és (5)  bekezdését” szövegrész helyébe az  „51.  § (2)  bekezdés 

a)  pontját, valamint (3) és (5)  bekezdését” szöveg, az  „55.  § (1) és (3)  bekezdését” szövegrész helyébe 
az „55.  § (1)–(4)  bekezdését” szöveg, a „61.  § (1)  bekezdés a)  pontját és (2)  bekezdését,” szövegrész helyébe 
a „61.  § (1)  bekezdés a)  pontját és (2)  bekezdését, valamint (4)  bekezdés c) és d)  pontját, továbbá (5) és 
(6)  bekezdését, 64.  § (3) és (4)  bekezdését,” szöveg, a „110–113.  §-át” szövegrész helyébe a „110–112.  §-át, 
113.  § (5) és (6)  bekezdését” szöveg, a „115.  § (2)  bekezdését” szövegrész helyébe a „115.  § (2)  bekezdés 
a)–e)  pontját” szöveg, a  „118.  § (1)–(3)  bekezdését,” szövegrész helyébe a  „118.  § (1)–(3)  bekezdését, 
118/A. §-át,” szöveg, a „123. § (1)–(4) bekezdését, valamint (5) bekezdés a) és b) pontját” szövegrész helyébe 
a  „123.  § (1)–(4)  bekezdését, valamint (5)  bekezdés a)–c)  pontját és (5a)  bekezdését” szöveg, a  „287.  § 
(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „287. § (1a) és (4) bekezdését” szöveg és a „294. § (1) bekezdés b), c), d), 
g) és i) pontját” szövegrész helyébe a „294. § (1) bekezdés c), d), g), h), i), m) és n) pontját” szöveg

lép.

13. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

59. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugdíj előtti 
munkanélküli-segély,” szövegrész helyébe a „nyugdíj előtti munkanélküli-segély, a nyugdíj előtti álláskeresési segély,” 
szöveg lép.
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14. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

60. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény V. fejezete a következő 
35. §-sal egészül ki:
„35. § e törvény az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

15. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvény módosítása

61. § (1) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 21. § i) és j) pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a  munkáltató a  munkavállalóval 
szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a  következő rendelkezések 
meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor:)
„i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során,
j) a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a  gyermek gondozására 
fordítható idő növelését elősegítő apasági szabadság, szülői szabadság és a gyermek gondozása céljából a gyermek 
hároméves koráig igénybe vehető fizetés nélküli szabadság kérelmezésével, vagy igénybevételével összefüggésben, 
valamint”

 (2) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 21. §-a a következő 
k) ponttal egészül ki:
(Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a  munkáltató a  munkavállalóval 
szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a  következő rendelkezések 
meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor:)
„k) a gondozói munkaidő-kedvezmény kérelmezésével vagy igénybevételével összefüggésben.”

62. §  Az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 65.  § i)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja)
„i) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelv,”

16. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 26.  § 
(1) bekezdés c) pontjában az „a munkanélküli-ellátások” szövegrész helyébe az „az álláskeresési ellátás” szöveg lép.

17. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

64. §  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) egy helyi önkormányzat legfeljebb hat, egy nemzetiségi önkormányzat vagy közhasznú jogállású szervezet 
legfeljebb három szociális szövetkezetben tarthat fenn egyidejűleg tagsági jogviszonyt.”

65. §  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény a következő 108/D. §-sal egészül ki:
„108/D.  § A szociális szövetkezet az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXXIV. törvényben megállapított rendelkezésnek 2023. július 1-jéig köteles megfelelni, és az  ahhoz szükséges 
alapszabály-módosítást elvégezni.”



9462	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

18. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény módosítása

66. §  Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és 
szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény 1. § (1) bekezdés f ) pontjában az „álláskeresési segély” szövegrész helyébe 
a „nyugdíj előtti álláskeresési segély” szöveg lép.

19. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló  
2009. évi LXXIV. törvény módosítása

67. §  Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi  
LXXIV. törvény 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiterjesztés feltétele, hogy a  kollektív szerződést aláíró munkáltatói érdekképviseletekben tag munkáltatók 
együttesen az  ágazatban munkaviszonyban állók többségét foglalkoztassák, valamint a  kiterjesztést megkötő 
szakszervezetek között legyen legalább egy, a  12.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint reprezentatívnak minősülő 
érdekképviselet. ezek a  rendelkezések irányadóak akkor is, ha a  kiterjeszteni kért kollektív szerződést nem  
ÁPB-ben kötötték.”

68. § (1) Az  ágazati párbeszéd bizottságokról és a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi  
LXXIV. törvény 22. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ÁRMB tagjának tagsági jogviszonya megszűnik:)
„a) a tagsági jogviszonyt tanúsító miniszteri okiratban megjelölt időpontot követő 5 év elteltével,”

 (2) Az  ágazati párbeszéd bizottságokról és a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi  
LXXIV. törvény 22. § (11) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ÁRMB tagjának tagsági jogviszonya megszűnik:)
„e) ha a tag az ÁRMB tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeit az ÁRMB elnökének ismételt felhívását követően 
sem teljesíti,”

69. §  Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi  
LXXIV. törvény
a) 9. § (1) bekezdésében a „létrehozását 6 hónapon belül nem kérték” szövegrész helyébe a „létrehozása iránti 

eljárás nincs folyamatban” szöveg,
b) 9.  § (2)  bekezdésében a „miniszter hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékletét 

képező Hivatalos Értesítőben” szöveg,
c) 9.  § (6)  bekezdésében az „a miniszter hivatalos lapjának soron következő számában végzésben” szövegrész 

helyébe az „az ÁPB létrejötte esetén az  ÁRMB érdemi határozatával együtt a  Magyar Közlöny mellékletét 
képező Hivatalos Értesítőben” szöveg,

d) 18.  § (3)  bekezdésében a „Magyar Közlönyben” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékletét képező 
Hivatalos Értesítőben” szöveg,

e) 21.  § (7)  bekezdésében a „miniszter hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékletét 
képező Hivatalos Értesítőben” szöveg,

f ) 22.  § (4)  bekezdésében a „jelölés és a  választás határidejét és időpontját” szövegrész helyébe a „jelöltállítás 
határidejét, a választás időpontját” szöveg és az „ÁRMB három” szövegrész helyébe az „ÁPBT három” szöveg

lép.

20. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

70. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg lép.
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21. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

71. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 55.  § (3a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3a) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a bíró akkor is jogosult, ha a gyermeke halva születik, 
vagy meghal.”

72. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 168/A. § (1) bekezdése a következő g) ponttal 
egészül ki:
(A bírót az illetménye illeti meg a következő távollétek idejére is:)
„g) öt munkanapig terjedő tartamban az apasági szabadság esetében.”

 (2) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 168/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A bíró az apasági szabadság hatodik munkanapjától az illetmény negyven százalékára jogosult.
(6) A bírót az Mt. 118/A. §-a alapján kiadott szülői szabadság tartamára az  illetmény tíz százaléka illeti meg, amelyet 
csökkenteni kell az  erre az  időszakra a  bírónak megfizetett, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló  
1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése vagy 42/e. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

73. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 222.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az Mt.
a) 29.  § (2)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, hogy a  távolléti díj helyett átlagilletményt  
kell megfizetni,
b) 46. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem terheli a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség 
olyan munkafeltételről, amelyet a beosztási okirat tartalmaz,
c) 115.  § (2)  bekezdésének f )  pontját azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy munkában töltött időnek  
az  Mt. 115.  § (1)  bekezdés alkalmazásában a  munkavégzés alóli mentesülésnek az  55.  § (1)  bekezdés 
a)–m) pontjában meghatározott tartama minősül,
d) 123. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szabadság esedékességének évét követő kiadása 
az alap- és pótszabadság egyötödére vonatkozik,
e) 135. § (1) bekezdését, valamint 165. § (1) bekezdés e)-g) pontját azzal az eltéréssel kell megfelelően alkalmazni, 
hogy az abban foglaltaktól a felek megállapodása nem térhet el,
f ) 229. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy felmondás alatt a lemondást kell érteni,
g) 232–234. §-át az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelően alkalmazni kell.”

74. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a következő 232/V. §-sal egészül ki:
„232/V.  § (1) e  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit – e  törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) Az  Mt. 46.  §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatást a  Módtv. hatálybalépésekor fennálló jogviszony esetén  
a Módtv. hatálybalépését követő három hónapon belül a bíró írásban kérheti a munkáltatótól.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  munkáltató a  kérelem közlésétől számított 30 napon belül  
köteles megadni.
(4) A  munkáltató, ha a  bíró gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a  harmadik életévét, 
a szülői szabadságot – a bíró kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban 
adja ki.”

 (2)  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény a következő 232/W. §-sal egészül ki:
„232/W.  § A bíró a  2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke után 
a  Módtv. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az  apasági szabadságot igénybe venni,  
ha a Módtv. hatálybalépése előtt
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a) az 55. § (3a) bekezdése szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) az 55. § (3a) bekezdése szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a Módtv. szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.”

75. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 233.  § e) és f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(E törvény)
„e) a szülők és a  gondozók vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
f ) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)

76. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a) 222. § (1) bekezdésében az „51. § (2) és (5) bekezdését” szövegrész helyébe az „51. § (2) bekezdés a) pontját 

és (5)  bekezdését” szöveg, az „55.  § (1) és (3)  bekezdését” szövegrész helyébe az „55.  § (1)–(4)  bekezdését, 
61.  § (4)  bekezdés c) és d)  pontját, valamint (5) és (6)  bekezdését, 64.  § (3) és (4)  bekezdését” szöveg,  
a „113. § (5) bekezdését” szövegrész helyébe a „113. §-át” szöveg, a „115. § (2) bekezdését” szövegrész helyébe 
a  „115.  § (2)  bekezdés a)–e)  pontját” szöveg, a  „118.  § (1)–(3)  bekezdését,” szövegrész helyébe a  „118.  §  
(1)–(3)  bekezdését, 118/A.  §-át,” szöveg, a  „123.  § (1)–(4)  bekezdését, (5)  bekezdés a) és b)  pontját,” 
szövegrész helyébe a „123.  § (1)–(4)  bekezdését, (5)  bekezdés a) és c)  pontját, (5a)  bekezdését,” szöveg és  
a „294. § (1) bekezdés c), d), g) és i) pontját” szövegrész helyébe a „294. § (1) bekezdés c), d), g), h), i), m) és 
n) pontját” szöveg,

b) 237. § (1) bekezdésében a „232/L–232/U. §-a” szövegrész helyébe a „232/L–232/U. §-a, 232/W. §-a” szöveg
lép.

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

77. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 79. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az  apasági szabadságra az  ügyészségi alkalmazott akkor is jogosult,  
ha a gyermeke halva születik, vagy meghal.”

78. § (1) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 153. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem alkalmazhatók az  ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  
I. törvény következő rendelkezései:)
„a) a munkaviszonyra vonatkozó szabályok közül: a  34.  § (3)  bekezdése, a  43.  §, a  45.  § (5)  bekezdése, a  46.  § 
(1) bekezdés l) pontja, a 48. §, az 54. § (1), (2) és (4) bekezdése, 55. § (5) bekezdése, az 56. §, a 61. § (1), (3) bekezdése, 
valamint (4)  bekezdés a)–c)  pontja, a  63. és a  64.  § (1) és (2)  bekezdése, a  65.  § (1), (2)  bekezdése, a  66. és 67.  §, 
a 69. §, a 70. § (1), (3) bekezdése, a 77–79. §, a 81–83. §, a 84. § (1), (2) bekezdése, a 92. § (2) bekezdésének b) pontja 
és (3)  bekezdése, a  95.  §, a  110.  § (2)  bekezdése, a  117.  §, a  136.  § (3)  bekezdése, a  139.  § (2) és (3)  bekezdése, 
a 144. §, a 146. § (1)–(5) bekezdése, a 147–152. §, a 156. § (2)–(4) bekezdése, a 179. § (1) és (2) bekezdése, a 192. §  
(2)–(5) bekezdése, a 194–211. §, a XVI. és XVII. fejezet, a 228. §;”

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 153. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a) 53.  §-át csak a  kinevezéstől eltérő munkakörben való foglalkoztatásra kell alkalmazni, továbbá a  nem ügyész 
ügyészségi alkalmazottak esetén azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy annak időtartama a  naptári évben  
– eltérő megállapodás hiányában – a hat hónapot nem haladhatja meg;
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b) 86. § (3) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaközi szünet munkaidőnek minősül;
c) 115.  § (2)  bekezdésének f )  pontját azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy munkában töltött időnek a  munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. § (1) bekezdés alkalmazásában a munkavégzés alóli mentesülésnek 
az 55. § (1) bekezdés a)–m) pontjában meghatározott tartama minősül;
d) 123. § (6) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szabadság esedékességének évét követő kiadása 
a szabadság egyötödére vonatkozik;
e) 243.  § (3)  bekezdését, 246.  § (1)  bekezdését és 248.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  munka törvénykönyve 237.  § (1)  bekezdésében meghatározott szám alatt az  alkalmazotti tanács tagjainak 
e törvényben meghatározott számát kell érteni;
f ) 260. § (3) bekezdését és 273. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka törvénykönyve 
53. §-a szerinti intézkedés alatt az ügyészségi alkalmazott hozzájárulása nélküli kirendelést és a tizenöt napot elérő 
kiküldetést kell érteni;
g) 273. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy önállónak minősülő telephely alatt a főügyészséget 
az  alárendelt járási ügyészségekkel együtt, a  fellebbviteli főügyészséget, az  OKRI-t, a  Legfőbb Ügyészséget  
kell érteni;
h) 287. § (1) bekezdés e) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  
I. törvény 81. § (2) bekezdésében meghatározottak alatt az 52. § (4) bekezdésében meghatározottakat kell érteni;
i) 287.  § (2)  bekezdés b)  pontját azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  azonnali hatályú felmondás alatt 
rendkívüli lemondást kell érteni.”

79. § (1) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 155/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyészségi alkalmazottat illetménye illeti meg a következő távollétek idejére is:)
„b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 54.  § (3)  bekezdésében és 55.  § (1)  bekezdés c)–g) és 
j) pontjában meghatározott esetben,”

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 155/B. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ügyészségi alkalmazottat illetménye illeti meg a következő távollétek idejére is:)
„g) öt munkanapig terjedő tartamban az apasági szabadság esetében.”

 (3) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 155/B. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ügyészségi alkalmazott az  apasági szabadság hatodik munkanapjától az  illetmény negyven százalékára 
jogosult.
(6) Az  ügyészségi alkalmazottat a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118/A.  §-a alapján kiadott 
szülői szabadság tartamára az  illetmény tíz százaléka illeti meg, amelyet csökkenteni kell az  erre az  időszakra 
az ügyészségi alkalmazottnak megfizetett, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a  családok támogatásáról szóló  
1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

80. § (1) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény a következő 165/V. §-sal egészül ki:
„165/V.  § (1) e  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi  
LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit – e  törvény eltérő rendelkezése 
hiányában –  a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) A  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.  §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatást a  Módtv2. 
hatálybalépésekor fennálló jogviszony esetén a  Módtv2. hatálybalépését követő három hónapon belül 
az ügyészségi alkalmazott írásban kérheti a munkáltatótól.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  munkáltató a  kérelem közlésétől számított 30 napon belül  
köteles megadni.
(4) A  munkáltató, ha az  ügyészségi alkalmazott gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be 
a harmadik életévét, a szülői szabadságot – az ügyészségi alkalmazott kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 
2023. június 30-ig terjedő időszakban adja ki.”

 (2)  A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény a következő 165/W. §-sal egészül ki:
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„165/W.  § Az ügyészségi alkalmazott a  2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott 
gyermeke után a Módtv2. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az apasági szabadságot igénybe 
venni, ha a Módtv2. hatálybalépése előtt
a) a 79. § (3a) bekezdése szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) a 79. § (3a) bekezdése szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a Módtv2. szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.”

81. § (1) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 166. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv,”

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 166. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a tanácsi irányelv.”

82. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény
a) 150. § h) pontjában az „a 80.” szövegrész helyébe az „a 79. § (3a) bekezdését és a 80.” szöveg,
b) 159. § (1) bekezdésében a „165/U. §-a” szövegrész helyébe a „165/U. §-a, 165/W. §-a” szöveg
lép.

23. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

83. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  Mt. 46.  § (1)  bekezdés j)  pontja alkalmazásakor nem tartozik a  munkáltató képzési politikája körébe 
a pedagógusok e törvény alapján kötelező továbbképzése.”

84. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  fenntartói jog átszállásának napján a  munkavállalót e  törvény vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.”

85. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 100. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (1) bekezdése.”

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

86. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„1a. apa: a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerint szülői felügyelettel rendelkező
a) apai jogállású férfi vagy
b) örökbefogadó férfi;”

 (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 7b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„7b. gondozást végző közszolgálati tisztviselő: az a közszolgálati tisztviselő, aki a kezelőorvos által igazolt
a) súlyos egészségi okból, és
b) jelentős gondozásra vagy támogatásra szoruló hozzátartozójának vagy a  közszolgálati tisztviselővel közös 
háztartásban élő személynek
személyes gondozást vagy támogatást nyújt;”
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 (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. §-a a következő 7c. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„7c. gyermek: a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, 
ideértve, ha a  különélő szülők a  közös szülői felügyelet gyakorlásakor a  gyermeket saját háztartásukban egymást 
felváltva, azonos időtartamban nevelik, gondozzák;”

87. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított igény érvényesítése esetén
a) az igény érvényesítője bizonyítja a  tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és a  hátrányt, 
valamint
b) a jog gyakorlója bizonyítja, hogy az  igény érvényesítője által bizonyított tény, körülmény és a  hátrány között 
okozati összefüggés nem áll fenn.”

88. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43.  § (1)  bekezdés f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a kormánytisztviselő)
„f ) kormányzati szolgálati jogviszonya kezdetének a  napját és – határozott időre létesített kormányzati szolgálati 
jogviszony esetén a jogviszony 38. § (3) bekezdése figyelembevételével meghatározott – időtartamát.”

89. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony meghosszabbítása esetén azonos vagy hasonló 
munkakörben történő foglalkoztatás esetén újabb próbaidő nem köthető ki.
(6) A  próbaidő leghosszabb tartamát legfeljebb tizenkét havi határozott időre létesített kormányzati szolgálati 
jogviszony esetén arányosan kell megállapítani.”

90. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 70.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) az apasági szabadság [102. § (4) bekezdése],
d) a szülői szabadság,
e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság [111.  §, 113.  § (1)  bekezdés], illetve  
– a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is – a gyermek hároméves koráig terjedő,
f ) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
g) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
h) a nő jogszabály szerinti, az  emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek 
megkezdésétől számított hat hónap,
i) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság,
j) az unoka gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, valamint
k) a 79. § m) és n) pontja szerinti mentesülés
időtartama alatt.”

91. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 74. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerint igazolást ad a kormánytisztviselő részére a kiadott apasági szabadság vagy 
szülői szabadság tartamáról, amiben feltünteti a  korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság, vagy szülői 
szabadság tartamát is.”

92. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 79. §-a a következő n) ponttal egészül ki:
(A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, illetőleg munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„n) súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának vagy a  vele közös háztartásban élő személynek 
nyújtott személyes gondozása céljából évente legfeljebb öt munkanapra.”
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93. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 79/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79/A.  § (1) A  79.  § m)  pontja szerinti esetben a  kormánytisztviselőt a  kérésének megfelelő időpontban  
– az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül –  
kell mentesíteni a  rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. Az  igénybevételről 
a kormánytisztviselő legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatót.
(2) A  79.  § n)  pontja szerinti esetben a  kormánytisztviselőt a  kérésének megfelelő időpontban – a  gondozás 
indokoltságáról szóló igazolás bemutatását követően –, legfeljebb két részletben kell mentesíteni a  rendelkezésre 
állási, illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. A gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy 
kezelőorvosa igazolja.”

94. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b) a szülési szabadság,
c) az apasági szabadság,
d) a szülői szabadság,
e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság [111.  §, 113.  § (1)  bekezdése]  
első hat hónapjának,
f ) a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,
g) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó időtartamára,
h) a 79. § a), b), h), j), m) és n) pontjában meghatározott esetekben, valamint
i) minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a  kormánytisztviselő illetményre jogosult  
[144. § (3) bekezdése].”

95. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 102. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermek születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet a  kérésének megfelelő 
időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az  apasági szabadságra a  kormánytisztviselő akkor is jogosult,  
ha a gyermek halva születik, vagy meghal.”

96. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény „Alap- és pótszabadság” alcíme a következő 102/A. §-sal 
egészül ki:
„102/A.  § (1) A  kormánytisztviselőt gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság  
illeti meg.
(2) A  szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a  kormányzati szolgálati jogviszony az  igénybevételkor  
egy éve fennálljon.”

97. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 103. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szülői szabadságot – a  (2)  bekezdéstől eltérően – a  kormánytisztviselő 
kérésének megfelelő időpontban adja ki. A  kormánytisztviselőnek a  szabadság kiadására vonatkozó igényét 
a  szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. A  munkáltatói jogkör gyakorlója 
az államigazgatási szerv működését közvetlenül és súlyosan érintő okból a szülői szabadság kiadását – a 102/A. § 
(1) bekezdése szerinti határidőn belül – legfeljebb hatvan nappal elhalaszthatja. A halasztás indokát és a szabadság 
kiadásának javasolt időpontját a kormánytisztviselővel egyidejűleg írásban kell közölni.”

 (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 103. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (6) bekezdés szerinti intézkedését köteles írásban indokolni.”

98. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szabadságot – az  apasági szabadság és a  szülői szabadság kivételével – az  esedékességének évében  
kell kiadni.”
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99. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A (2) és a (2a) bekezdésben foglaltaktól eltérően az apasági szabadságot és a szülői szabadságot a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszűnése esetén nem lehet megváltani.”

100. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 111. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kormánytisztviselő – örökbefogadott gyermeke gondozása céljából – az  örökbefogadást engedélyező 
határozat véglegessé válásának időpontjától számított három évig, de legfeljebb a  gyermek tankötelezetté 
válásának időpontjáig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.”

101. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 144. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(3) A kormánytisztviselőt illetmény illeti meg
a) a szabadság tartamára,
b) az apasági szabadság első öt munkanapjára,
c) a 79. § c)–g), i) és m) pontjában meghatározott esetekben,
d) ha e törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő,
e) a munkaszüneti nap miatt kiesett időre.”

 (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 144. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az illetmény 40%-a jár az apasági szabadság hatodik munkanapjától a tizedik munkanapjáig.
(6) Az  illetmény 10%-a jár a  szülői szabadság tartamára, amelyet csökkenteni kell az  erre az  időszakra 
a  kormánytisztviselőnek megfizetett, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a  családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

102. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 12. pontja a következő d) alponttal 
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
megállapítsa)
„d) az atipikus foglalkoztatási formára való áttérés közszolgálati tisztviselő általi kezdeményezésére és  
a kérelem elbírálására vonatkozó szabályokat;”

103. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 260/e. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„260/e.  § (1) A  területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
Módtv.) hatálybalépését megelőzően – a  253.  § (1)  bekezdése alapján – adományozott cím használatára 
a  címzetes főjegyző a  Módtv. hatálybalépését követően is jogosult azzal, hogy a  cím használatára, a  címre való 
jogosultság megszűnésére és a  cím visszavonására a  Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 253.  §  
(3)–(10) bekezdését kell alkalmazni.
(2) e  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel  
(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 10. § (5) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését követő igényérvényesítés 
esetén kell alkalmazni.
(3) A  közszolgálati tisztviselő a  2022. augusztus 2. és 2022. december 31. között született vagy örökbefogadott 
gyermeke után a  Módtv2. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult e  törvénynek a  Módtv2.-vel 
megállapított 102. § (4) bekezdése szerinti apasági szabadságot igénybe venni, ha a Módtv2. hatálybalépése előtt 
a 2022. december 30-án hatályos 102. § (4) bekezdése szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe.
(4) Ha a közszolgálati tisztviselő a 2022. december 30-án hatályos 102. § (4) bekezdése szerinti apai pótszabadságot 
igénybe vette, annak és a  Módtv2.-vel megállapított 102.  § (4)  bekezdése szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő apasági szabadságot jogosult a (3) bekezdés szerint igénybe venni.
(5) Ha a közszolgálati tisztviselő gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, 
a  munkáltató a  szülői szabadságot – a  közszolgálati tisztviselő kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb  
2023. június 30-ig adja ki.”
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104. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 261. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„b) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv, ”

 (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 261. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a tanácsi irányelv,”

105. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 11. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe 

a „Ptk.” szöveg,
b) 47.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „78–79.  §-át” szövegrész helyébe a „78–79/A.  §-át” szöveg, a „102.  §-át” 

szövegrész helyébe a „102. és 102/A.  §-át” szöveg és a „144.  § (3)  bekezdés a) és d)  pontját,” szövegrész 
helyébe a „144. § (3) bekezdés a), b) és e) pontját – örökbefogadási célú és gondozói munkaidő-kedvezmény 
igénybevétele esetén a 144. § (3) bekezdés c) pontját –, 144. § (5) és (6) bekezdését,” szöveg,

c) 58.  § (4)  bekezdésében az  „az átszállást követő harminc napon belül” szövegrész helyébe a  „legkésőbb 
az átszállás napján” szöveg,

d) 70. § (3) bekezdésében az „a) és f ) pontjában” szövegrész helyébe az „a) és h) pontjában” szöveg,
e) 70. § (4) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe az „e) pontja” szöveg,
f ) 103.  § (6)  bekezdésében a  „szabadságát kivételesen” szövegrész helyébe a  „szabadságát – az  apasági 

szabadság és a szülői szabadság kivételével – kivételesen” szöveg,
g) 106. § (1) bekezdésében a „meg, a szabadság” szövegrész helyébe a „meg, – az apasági szabadság és a szülői 

szabadság kivételével – a szabadság” szöveg,
h) 225/L.  § (1)  bekezdésében az  „a 79.  §-t” szövegrész helyébe a  „79.  §-t és a  79/A.  §-t” szöveg, a  „100.  § 

(2)  bekezdését” szövegrész helyébe a  „100.  § (2)  bekezdését, a  102.  § (4)  bekezdését, a  102/A.  §-t, 
a  103.  § (4a)  bekezdését” szöveg, a „104.  § (2), (6) és (7)” szövegrész helyébe a „104.  § (1) és (2), valamint  
(6) és (7)” szöveg és a „144. § (3) bekezdés a) és b), valamint a d) pontját és (4) bekezdését” szövegrész helyébe  
a „144. § (3) bekezdés a)–c) és e) pontját, valamint (4) és (6) bekezdését” szöveg

lép.

106. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 193. § (3) bekezdésében a „nem köt álláskeresési megállapodást, illetve” szövegrész,
b) 259. § (1) bekezdés 18. pontja.

25. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

107. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított munkajogi igény érvényesítése esetén
a) az igény érvényesítője bizonyítja a tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és a hátrányt, és
b) a jog gyakorlója bizonyítja, hogy az  igény érvényesítője által bizonyított tény, körülmény és a  hátrány között 
okozati összefüggés nem áll fenn.”

108. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  határidőt – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a  lejárat 
napjának végéig a  jognyilatkozatot közlik vagy ezen időpontig az  egyéb magatartás tanúsítása megtörténik.  
A  61.  § (6)  bekezdésében, a  64.  § (4)  bekezdésében és a  78.  § (2)  bekezdésében meghatározott tizenöt napos 
határidőt megtartottnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a jognyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján 
postára adják.”

109. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1) A  munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a  felek megállapodásában meghatározott, határidőnek 
nem minősülő időtartam számítására a 25. § (4)–(8) bekezdése nem alkalmazható, az ilyen időtartam számításánál 
a naptár az irányadó.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti időtartam alatt a  jognyilatkozat érvényesen megtehető úgy is, ha legkésőbb 
az időtartam utolsó napján postára adják.”

110. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  átvevő munkáltató az  átszállás napján a  munkáltató azonosító adatainak közlésével írásban tájékoztatja 
a  munkavállalót a  munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a  46.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott munkafeltételek változásáról.”

111. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 45. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) A munkaviszony – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre.
(3) eltérő megállapodás hiányában munkahelynek a munkakörben szokásos munkavégzési helyet kell tekinteni.”

112. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. és 47. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„46.  § (1) A  munkáltató legkésőbb a  munkaviszony kezdetétől számított hét napon belül írásban tájékoztatja 
a munkavállalót
a) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról,
b) a munkaviszony kezdetéről, tartamáról,
c) a munkahelyről,
d) a munkakörbe tartozó feladatokról,
e) a napi munkaidő tartamáról, a  hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a  beosztás szerinti napi 
munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a  rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról, a  munkáltató 
tevékenységének sajátos jellegéről (90. §),
f ) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
g) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásról,
h) a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
i) a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a  felmondási idő megállapításának 
szabályairól,
j) a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról,
k) a hatóság megnevezéséről, amely részére a  munkáltató a  munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti, 
valamint
l) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.
(2) Nem terheli a  munkáltatót tájékoztatási kötelezettség olyan munkafeltételről, amelyben a  felek írásban 
kifejezetten megállapodtak.
(3) Az  (1)  bekezdés e)–i)  pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére 
hivatkozással is megadható.
(4) Ha a  munkaviszony hét nap eltelte előtt megszűnik, a  munkáltató az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségét  
a 80. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban teljesíti.
(5) A  munkáltató az  (1)  bekezdésben, továbbá a  23.  § (2)  bekezdésében meghatározottak változásáról 
a  munkavállalót legkésőbb a  változás hatálybalépésének időpontjában írásban tájékoztatja. Nem terheli 
a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség, ha a tájékoztatást a (3) bekezdés szerint adta meg.
(6) Nem terheli a  munkáltatót tájékoztatási kötelezettség – az  (1)  bekezdés a)  pontját és a  193.  § szerinti 
foglalkoztatást kivéve –, ha a napi munkaidő a fél órát nem haladja meg.
47. § (1) A várhatóan tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a munkavállalót – a 46. §-ban 
foglaltakon túlmenően – legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal írásban tájékoztatni kell
a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásról,
c) a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az  utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének 
szabályairól, feltételeiről,
d) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről,
e) a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltató és az  általa kiküldött munkavállaló jogaival és 
kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó egységes nemzeti honlap elérhetőségéről, továbbá
f ) a hazatérésre irányadó szabályokról.
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(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő 
hivatkozással is megadható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkafeltételek változásáról a munkáltató a 46. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint tájékoztatja a munkavállalót.”

113. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § A munkaviszony kezdetének napja – eltérő megállapodás hiányában – a  munkaszerződés megkötését  
követő nap.”

114. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezések lépnek:
„(1) A  munkáltató köteles a  munkavállalót a  munkaszerződés és a  munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint 
foglalkoztatni.
(2) A munkáltató köteles a munkavállaló részére
a) a munkaviszony teljesítésével felmerült szükséges és indokolt költséget megtéríteni,
b) a munkavégzéshez szükséges feltételeket – eltérő megállapodás hiányában – biztosítani.”

115. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi 
épségét, egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(2) A  munkavállaló megtagadhatja az  utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó 
szabályba ütközik, vagy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(3) A  munkavállaló – a  rendelkezésre állási kötelezettség teljesítésének idejére vonatkozó utasítást kivéve –  
az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.
(4) A munkavállaló a munkáltató utasításától eltérhet, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül 
megköveteli és a  munkáltató értesítésére nincs mód. Az  utasítástól való eltérésről a  munkáltatót haladéktalanul 
tájékoztatni kell.”

116. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„a) keresőképtelensége időtartamára, vagy egyébként munkaköre ellátására egészségi okból való alkalmatlansága 
esetén annak időtartamára,”

 (2) A  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55.  § (1)  bekezdés k) és l)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„k) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára,
l) a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő 
személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra, vagy”

 (3) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„m) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott időre.”

 (4) A  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő  
rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (1)  bekezdés j)  pontja szerinti esetben a  munkavállalót a  kérésének megfelelő időpontban  
– az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül –  
kell mentesíteni. Az igénybevételről a munkavállaló legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatót.
(3) Az  (1)  bekezdés l)  pontja szerinti mentesülést a  jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb  
két részletben kell biztosítani. A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló 
személy kezelőorvosa igazolja.”
(5) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés j) és l) pontja szerinti esetben a 124. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(5) A  munkáltató, ha a  munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt 
indokolt, a  vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napra mentesítheti a  munkavállalót 
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.”
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117. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felek megállapodása vagy kollektív szerződés)
„a) az 51. §-ban,”
(foglaltaktól nem térhet el.)

118. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkavállaló – a munkaviszony első hat hónapját kivéve – az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján kérheti 
munkaszerződése módosítását.”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 61. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a  gondozást végző munkavállaló – a  munkaviszony első  
hat hónapját kivéve – kérheti
a) a munkavégzési helyének módosítását,
b) a munkarendjének módosítását,
c) távmunkavégzésben való foglalkoztatását, illetve
d) részmunkaidőben való foglalkoztatását.
(5) A  munkavállaló a  (2) vagy (4)  bekezdés szerinti kérelmét írásban indokolja, továbbá megjelöli a  változtatás 
időpontját.
(6) A  munkavállaló kérelmére a  munkáltató tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. A  kérelem elutasítása esetén 
a  munkáltató nyilatkozatát a  64.  § (2)  bekezdése szerint megindokolja. A  kérelem jogellenes elutasítása vagy 
a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.”

119. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  munkáltató – a  munkavállaló kérelmére – indokolási kötelesség hiányában is a  (2)  bekezdés szerint 
megindokolja a  munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a  munkavállaló hivatkozása szerint 
a munkaviszony megszüntetésére
a) az 55. § (1) bekezdés l) pontja szerinti munkaidő-kedvezmény,
b) az apasági szabadság,
c) a szülői szabadság,
d) a 128. § szerint a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy
e) a 61. § (2) és (4) bekezdése szerinti kérelme
miatt került sor.
(4) A munkavállaló a (3) bekezdés szerinti jognyilatkozat indokolását annak közlésétől számított tizenöt napon belül 
írásban kérheti. A munkáltató az indokolást a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban közli.”

120. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) az apasági szabadság,
d) a szülői szabadság,
e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
f ) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
g) a nő jogszabály szerinti, az  emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek 
megkezdésétől számított hat hónap, és
h) az 55. § (1) bekezdés l) pontja szerinti mentesülés
tartama alatt.”

121. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerint igazolást ad a munkavállaló részére a kiadott
a) apasági szabadság, vagy
b) szülői szabadság
tartamáról, amelyben feltünteti a  korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság 
tartamát is.”
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122. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkavállaló kérelmére a bíróság a munkaviszonyt helyreállítja, ha
a) a munkaviszony megszüntetése
aa) az egyenlő bánásmód követelményébe,
ab) a joggal való visszaélés tilalmába,
ac) a 65. § (3) bekezdésébe, vagy
ad) a 273. § (1) bekezdésébe ütközött,
b) a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt, vagy
c) a munkavállaló a  munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy erre irányuló saját 
jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.”

123. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kollektív szerződés
a) a 61. §-ban,
b) a 63. § (2)–(3) bekezdésében,
c) a 65–68. §-ban,
d) a 71–76. §-ban,
e) a 78. §-ban,
f ) a 81. §-ban,
g) a 83. §-ban
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.”

124. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  munkaidőkeret teljesítésének kezdő és befejező időpontját, valamint a  teljesítendő munkaidő tartamát 
írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.”

125. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a  munkáltató állapítja meg, és erről a  18.  § szerint tájékoztatja 
a munkavállalót.”

126. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 104. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell napi pihenőidőt beosztani, ha a munkáltató a munka befejezését közvetlenül követő napra munkaidőt 
nem oszt be, vagy rendkívüli munkaidőt nem rendel el.”

127. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
a) a megszakítás nélküli,
b) a több műszakos,
c) az idényjellegű tevékenység
keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább negyven órát kitevő és egy naptári napot 
magába foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidő is beosztható. ebben az  esetben a  munkaidőkeret vagy 
az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőt kell beosztani.”

128. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 113. és 114. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„113. § (1) Rendkívüli munkaidő
a) a munkavállaló számára várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves koráig, vagy
c) a munkáltató által a munkakörre vagy a munkavállalóra megállapított egészségkárosító kockázat esetén
nem rendelhető el.
(2) Rendkívüli munkaidő a  gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves korától  
négyéves koráig – a 108. § (2) bekezdésében foglaltakat kivéve – csak hozzájárulásával rendelhető el.
(3) A munkaidő a 97. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint az (1) bekezdésben meghatározott munkavállaló számára 
nem osztható be.
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(4) A munkaidő a 97. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdésben meghatározott munkavállaló számára csak 
a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával osztható be.
(5) Éjszakai munka
a) a munkavállaló számára várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, vagy
b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves koráig
nem osztható be.
(6) Éjszakai munka
a) a nő számára gyermeke hároméves korától tízéves koráig, vagy
b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves korától tízéves koráig
csak írásbeli hozzájárulásával osztható be.
(7) Éjszakai munka esetén a beosztás szerinti napi munkaidő a munkáltató által a munkakörre vagy a munkavállalóra 
megállapított egészségkárosító kockázat fennállásakor a nyolc órát nem haladhatja meg.
114. § (1) A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet.
(2) A  tizenhat évesnél fiatalabb munkavállaló napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet, kivéve azt a  nappali 
rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tizenötödik életévét betöltött tanulót, aki az iskolai szünet alatt 
munkát végez.
(3) A  fiatal munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb nyolc, a  (2)  bekezdés szerinti munkavállaló 
beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet.
(4) Több munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a  beosztás szerinti napi munkaidőt össze kell 
számítani.
(5) A fiatal munkavállaló számára
a) rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
b) a munkaidő a 97. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint nem osztható be,
c) éjszakai munka nem osztható be,
d) legfeljebb egyheti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
e) négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább harminc perc, hat órát meghaladó 
beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell kiadni, és
f ) legalább tizenkét óra napi pihenőidőt kell beosztani.”

129. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában
a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b) a szabadság,
c) a szülési szabadság,
d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,
e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
f ) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés a)–m) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott
tartama.”

130. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha a gyermeke halva 
születik, vagy meghal.”

131. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a következő 118/A. §-sal egészül ki:
„118/A. § (1) A munkavállalót gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg.
(2) A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon.”

132. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A munkáltató a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki.”
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133. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabadságot – az apasági szabadságot és a szülői szabadságot kivéve – az esedékességének évében kell kiadni.”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 123. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén
a) a szabadság kiadását – az apasági szabadságot kivéve – legfeljebb hatvan nappal – elhalaszthatja,
b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát – az  apasági szabadságot és a  szülői szabadságot kivéve –  
megszakíthatja,
c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a  szabadság egynegyedét legkésőbb az  esedékességet követő év  
március 31-ig adhatja ki.”

 (3) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 123. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkáltató az (5) bekezdés szerinti intézkedését írásban indokolja, továbbá az (5) bekezdés a) pont szerinti 
esetben a kiadás általa javasolt időpontját egyidejűleg közli a munkavállalóval.”

134. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„125.  § A munkaviszony megszűnésekor, ha a  munkáltató az  arányos szabadságot nem adta ki, azt – az  apasági 
szabadságot és a szülői szabadságot kivéve – meg kell váltani.”

135. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 135. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) a 87. §-ban,
b) a 96. § (2) bekezdésében,
c) a 122. § (5) bekezdésében,
d) a 124. §-ban,
e) a 125. §-ban,
f ) a 126. § (4) bekezdésében,
g) a 127. § (1), (2) és (4) bekezdésében,
h) a 134. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 135. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Kollektív szerződés rendelkezése alapján a  97.  § (4)  bekezdés szerint közölt munkaidő-beosztás a  beosztás 
szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legfeljebb negyvennyolc órával módosítható.”

136. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 146. és 147. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„146. § (1) A munkavállalót távolléti díj illeti meg
a) a szabadság tartamára,
b) az 55. § (1) bekezdés c)–g) és j) pontjában meghatározott esetben,
c) az 55. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott esetben, ha tanúként hallgatják meg,
d) óra- vagy teljesítménybérezés esetén a  napi munkaidő tartamára, ha az  általános munkarend szerinti 
munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő,
e) az 54. § (3) bekezdésben, az 55. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, és
f ) ha munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésre állás vagy munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak 
mértéke meghatározása nélkül írja elő.
(2) Az  (1)  bekezdés d)  pontjától eltérően, ha a  munkavállaló a  munkaszüneti napon keresőképtelen, részére 
a  távolléti díj hetven százaléka jár. Nem illeti meg távolléti díj, ha a  keresőképtelenségére tekintettel táppénzben 
vagy baleseti táppénzben részesül, vagy egyébként munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlan.
(3) A munkavállaló a betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százalékára jogosult.
(4) A  munkavállaló az  apasági szabadság öt munkanapjára távolléti díjra, a  hatodik munkanapjától a  távolléti díj 
negyven százalékára jogosult.
(5) A  munkavállaló a  szülői szabadság tartamára a  távolléti díj tíz százalékára jogosult, amelyet csökkenteni kell 
az  erre az  időszakra a  munkavállalónak megfizetett, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi  
LXXXIII. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a  családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.
(6) A  munkavállalót, ha a  munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a  rendelkezésre állási kötelessége alól, 
a megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.
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147. § (1) A  munkavállalót, ha a  munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (állásidő)  
– az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.
(2) A  munkavállalót, ha a  munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra jogosult, az  (1)  bekezdésben meghatározott 
díjazáson felül bérpótlék is megilleti.”

137. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 158. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkabért a  munkavállaló által megjelölt fizetési számlára utalással kell megfizetni. A  felek írásbeli 
megállapodása esetén a munkabért készpénzben kell megfizetni.”

138. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 180. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kárért a munkavállaló a 179. § alapján felel 
azzal, hogy abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 
általában elvárható.”

139. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 192. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő 
hat hónapon belüli ismételt létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás 
nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása 
vagy a  határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül ismételt létesítése esetén azonos 
vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás alkalmával próbaidő nem köthető ki.”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 192. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  legfeljebb tizenkét hónapra létesített munkaviszony esetén a  próbaidő tartamát – a  45.  § (5)  bekezdése 
és az  50.  § (4)  bekezdése szerint meghatározott tartam figyelembevételével – arányosan kell megállapítani.  
ennek során a 121. § (2) bekezdését kell alkalmazni.”

140. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 193. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltató a beosztás szerinti munkaidő kezdő és befejező időpontját legalább hetvenkét órával korábban 
közli a munkavállalóval.”

141. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 203. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaviszonyra
a) a 49. § (2) bekezdésében,
b) az 53. §-ban,
c) az 56. §-ban,
d) az 59. §-ban,
e) a 61. §-ban,
f ) a 81. §-ban,
g) a 91. §-ban,
h) a 92. § (2) bekezdésében,
i) a 97. § (4) és (5) bekezdésében,
j) a 101. §-ban,
k) a 122–124. §-ban,
l) a 126–133. §-ban,
m) a 192. § (4) bekezdésében, valamint
n) a 208–211. §-ban
foglaltak nem alkalmazhatók.”

142. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 205. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A felmondási időre, valamint a végkielégítésre való jogosultság megállapításánál – az (1) bekezdéstől eltérően –  
a korábbi munkáltatónál munkaviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni, ha
a) a jogviszony megszüntetésére közös megegyezéssel került sor,
b) a korábbi munkáltató a munkaviszony megszűnésekor köztulajdonban állónak minősült, és
c) a munkaviszony létesítésére közvetlenül a jogviszony megszüntetését követően került sor.”
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143. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 209. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vezető munkaszerződése
a) az 55. § (1) bekezdés b), c), e), j), k) és l) pontjában,
b) a 65. § (3) bekezdés a)–d) és g) pontjában,
c) a 113. § (5) bekezdésében,
d) a 118. § (4) bekezdésében,
e) a 118/A. §-ban és
f ) a 127–128. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.”

144. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 287. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A keresetlevelet a 61. § (6) bekezdése és a 64. § (4) bekezdése szerinti igény érvényesítése esetén a munkáltató 
jognyilatkozatának közlésétől, vagy a  jognyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártától számított 
harminc napon belül kell előterjeszteni.”

145. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) gyermek: a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, 
ideértve, ha a  különélő szülők a  közös szülői felügyelet gyakorlásakor a  gyermeket saját háztartásukban egymást 
felváltva, azonos időtartamban nevelik, gondozzák,”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) munkavállalói képviselő: az  üzemi tanács tagja, az  üzemi megbízott, a  273.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti 
szakszervezeti tisztségviselő, a  munkavédelemről szóló törvény szerinti munkavédelmi képviselő, a  gazdasági 
társaság felügyelő bizottságának munkavállaló képviselője,”

 (3) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„h) fogyatékos gyermek: az  a  gyermek, akire tekintettel a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb 
összegű családi pótlék került megállapításra,”

 (4) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„m) apa: a Ptk. szerint szülői felügyelettel rendelkező
ma) apai jogállású férfi, vagy
mb) örökbefogadó férfi,
n) gondozást végző munkavállaló: az a munkavállaló, aki a kezelőorvos által igazolt
na) súlyos egészségi okból, és
nb) jelentős gondozásra vagy támogatásra szoruló
hozzátartozójának, vagy a  munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozást vagy 
támogatást nyújt.”

146. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 295. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a külföldi munkáltató – harmadik személlyel kötött szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás alapján –  
a  munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre a  3.  § (2)  bekezdése 
alapján e törvény hatálya nem terjed ki, a munkaviszonyra
a) a leghosszabb munkaidő vagy a legrövidebb pihenőidő mértéke,
b) a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,
c) a munkavégzés helyén általánosan irányadó díjazás összege,
d) a munkaerő-kölcsönzésnek a 214–222. §-ban meghatározott feltételei,
e) a munkavédelmi feltételek,
f ) a várandós vagy kisgyermekes nő, valamint a fiatal munkavállaló munkavállalási és foglalkoztatási feltételei,
g) az egyenlő bánásmód követelménye,
h) a munkavállalónak a munkáltató által biztosított szállás feltételei, valamint
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i) Magyarország területén ideiglenesen foglalkoztatott munkavállaló kiküldetésekor felmerülő vagy Magyarország 
területén történő tartózkodás során, a  szokásos munkavégzés helyétől eltérő munkahelyre küldés esetén 
az utazással, ellátással és szállással kapcsolatos költségekre fizetett juttatások vagy költségtérítés mértéke
tekintetében a  magyar jog szabályait kell alkalmazni, ideértve a  munkaviszonyra kiterjesztett hatályú, illetve 
az ágazatra vagy alágazatra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben foglalt rendelkezéseiket is.”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 295. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben hivatkozott tizenkét hónapos időtartam további hat hónappal meghosszabbodik a külföldi 
munkáltató foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére benyújtott, indokolással ellátott bejelentése esetén.”

147. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 296. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szerződés alapján az  áru első összeszerelését vagy beszerelését végző, a  szolgáltató által kiküldött 
munkavállalóra, a  fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a  legalacsonyabb munkabér összege 
tekintetében nem kell alkalmazni a 295. § (1) bekezdés b)–c) pontban foglalt rendelkezéseket, ha a magyarországi 
munkavégzés időtartama nem haladja meg a nyolc napot.”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 296. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható az épületek építésére, javítására, fenntartására, átalakítására vagy elbontására 
vonatkozó építőmunkát, így különösen földkiemelést, földmunkát, tényleges építőmunkát, előre gyártott elemek 
össze- és szétszerelését, felszerelést vagy berendezést, átalakításokat, felújítást, javítást, szétszerelést, elbontást, 
karbantartást, fenntartást, festési és takarítási munkát végző munkáltatók esetében az  e  tevékenység keretében 
kiküldött vagy kölcsönzött munkavállaló foglalkoztatására.”

148. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a gyermek születése esetén az apát megillető 
apasági szabadság igénybevételére és az  apasági szabadsággal összefüggő díjazás, költségek megtérítésére 
vonatkozó szabályokat.”

149. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„b) az európai Parlament és a Tanács (eU) 2019/1152 irányelve (2019. június 20.) az európai Unióban alkalmazandó 
átlátható és kiszámítható munkafeltételekről,”

 (2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„e) az európai Parlament és a  Tanács (eU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a  szülők és a  gondozók 
vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/eU tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről,”

 (3) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 299. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(E törvény az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„r) a Tanács (eU) 2018/131 irányelve (2018. január 23.) az európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (eCSA) 
és az  európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (eTf) között a  2009/13/eK irányelvnek a  2006-os 
Tengerészeti Munkaügyi egyezmény 2014. évi, a  Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én 
jóváhagyott módosításával összhangban történő módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való 
átültetéséről.”

150. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a) 65.  § (5)  bekezdésében az „a (3)  bekezdés a) és e)  pontjában” szövegrész helyébe az „a (3)  bekezdés a) és 

g) pontjában” szöveg,
b) 77. § (2) bekezdés a) pontjában az „a szülési szabadság” szövegrész helyébe az „a szülési szabadság, a szülői 

szabadság” szöveg,
c) 98. § (2) bekezdésében a „94. § és a 95. §” szövegrész helyébe a „94. §, a 95. § és a 99. § (7) bekezdése” szöveg,
d) 99.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében a  „nem egyezik bele az  e  bekezdés szerinti megállapodás 

megkötésébe” szövegrész helyébe a „nem járul hozzá az  e  bekezdés szerinti megállapodás megkötéséhez” 
szöveg,

e) 121. § (1) bekezdésében az „a 118. § (4) bekezdését” szövegrész helyébe az „az apasági szabadságot és a szülői 
szabadságot” szöveg,
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f ) 127. § (2) bekezdésében a „szülőnek” szövegrész helyébe a „munkavállalónak” szöveg,
g) 135. § (2) bekezdés l) pontjában a „(6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5)–(6) bekezdésében” szöveg,
h) 195.  § (5)  bekezdésében a  „munkaviszony” szövegrész helyébe a  „munkaviszony – eltérő megállapodás 

hiányában –” szöveg,
i) 295. § (9) bekezdésében az „Az (1)–(4) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az (1)–(3) bekezdés” szöveg,
j) 298. § (5) bekezdésében az „ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő.” szövegrész helyébe az „ennek 

során vagyoni biztosíték meglétét írja elő, továbbá meghatározza a  tevékenység végzésétől történő eltiltás 
részletes feltételeit.” szöveg

lép.

151. §  Hatályát veszti a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a) 55. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 55. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá” szövegrész,
c) 135. § (2) bekezdés m) és n) pontja,
d) 213. § b) pontjában az „és (5)” szövegrész,
e) 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja,
f ) 295. § (4) bekezdése.

26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

152. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és 
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Mt. 205.  § (1)  bekezdését és (2)  bekezdés a)  pontját az  Mt. hatálybalépését követően kötött kollektív 
szerződésre és munkaszerződésre kell alkalmazni, ha a  munkáltató az  Mt. hatálybalépésével, vagy azt követően 
minősül köztulajdonban állónak.”

153. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és 
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény eLSŐ Része a következő 19/f. §-sal egészül ki:
„19/f.  § (1) Az  Mt.-nek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv5.) megállapított rendelkezéseit – a  (2)–(7)  bekezdésben foglaltak, és az  Mt. 192.  § 
(5) bekezdése kivételével – a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) Az Mt.-nek a Módtv5.-tel megállapított 7. § (3) bekezdését a Módtv5. hatálybalépését követő jogsértésre alapított 
munkajogi igény érvényesítése esetén kell alkalmazni.
(3) Az  Mt. 46.  §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatást a  Módtv5. hatálybalépésekor fennálló munkaviszony esetén 
a Módtv5. hatálybalépését követő három hónapon belül a munkavállaló írásban kérheti a munkáltatótól.
(4) Az  Mt.-nek a  Módtv5.-tel megállapított 83.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontját a  Módtv5. hatálybalépését 
követően közölt jognyilatkozat esetén kell alkalmazni.
(5) A  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  munkáltató a  kérelem közlésétől számított 30 napon belül köteles 
megadni.
(6) A  munkavállaló 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke után 
a  Módtv5. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az  Mt. 118.  § (4)  bekezdése szerinti apasági 
szabadságot igénybe venni, ha a Módtv5. hatálybalépése előtt
a) az Mt. 118. § (4) bekezdése szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) az Mt. 118.  § (4)  bekezdése szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a  Módtv5. szerinti apasági 
szabadság különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.
(7) A  munkáltató, ha a  munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a  harmadik 
életévét, a  szülői szabadságot – a  munkavállaló kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig 
terjedő időszakban adja ki.
(8) Az Mt.-nek a Módtv5.-tel megállapított 294. § (1) bekezdés e) pontját a munkavédelmi képviselő tekintetében 
a Módtv5. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”
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27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

154. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„2a. apa: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint szülői felügyelettel rendelkező
a) apai jogállású férfi, vagy
b) örökbefogadó férfi,”

 (2) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„8. gyermek: a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, 
ideértve, ha a  különélő szülők a  közös szülői felügyelet gyakorlásakor a  gyermeket saját háztartásukban egymást 
felváltva, azonos időtartamban nevelik, gondozzák,”

155. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 67. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
[Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az a)–i) pont szerinti időtartam és az azt követő 30 nap alatt:]
„j) a szülői szabadság időtartama,
k) az apasági szabadság időtartama.”

156. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 70. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az  állomány szülői szabadságra, vagy apasági szabadságra jogosult tagja részére a  (2)  bekezdésben 
meghatározott időpontban igazolást kell kiadni a  kiadott szülői szabadság, vagy apasági szabadság tartamáról, 
ebben fel kell tüntetni a korábbi munkáltató által kiadott szülői szabadság, vagy apasági szabadság tartamát is.”

157. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltatói jogkört gyakorló az  állomány tagjának írásbeli kérelmére – legfeljebb a  gyermeke nyolcéves, 
fogyatékos gyermek esetén tizennégy éves koráig, az  állomány három vagy több gyermeket nevelő tagja esetén 
a  gyermek nyolcéves, fogyatékos gyermek esetén tizennyolc éves koráig – rész-szolgálatteljesítést engedélyez,  
ha az állomány tagjának szolgálati beosztása rész-szolgálatteljesítési időben is ellátható.”

158. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 108. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Mentesül az állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól)
„m) a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozója, vagy az állomány tagjával közös háztartásban élő 
személy személyes gondozása nyújtása céljából évente legfeljebb öt munkanapra.”

 (2) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 108. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)  bekezdés m)  pontja szerinti esetben a  gondozás indokoltságát a  gondozásra szoruló személy 
kezelőorvosa igazolja.”

159. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A.  § (1) Az  állomány tagját gyermeke harmadik életévének betöltéséig negyvennégy munkanap  
szülői szabadság illeti meg.
(2) A  szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy az  állomány tagjának szolgálati viszonya legalább  
egy éve fennálljon.
(3) Az  állomány tagja az  (1)  bekezdés alapján kiadott szülői szabadság tartamára a  távolléti díj tíz százalékára 
jogosult, amelyet csökkenteni kell az  erre az  időszakra az  állomány tagjának megfizetett a  kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése 
szerinti gyermekgondozási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti 
gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

160. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 112. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  munkáltatói jogkört gyakorló vagy az  általa kijelölt személy – az  (1)  bekezdéstől eltérően –  
a szülői szabadságot az állomány tagja kérésének megfelelő időpontban adja ki. Az állomány tagja erre vonatkozó 
igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt bejelenti. A munkáltatói jogkört gyakorló vagy az általa 
kijelölt személy szolgálati érdekből a szülői szabadság kiadását elhalaszthatja, ennek indokát az állomány tagjával 
írásban közli.”
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161. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor – ide nem értve  
az 59. § (1) bekezdés e) pontját – és az 58/A. § (1) bekezdés szerinti szünetelésekor, továbbá a 46. § (1) bekezdés  
b), c) és t) pontja szerinti rendelkezési állományba áthelyezéskor a szabadságot – a szülői szabadságot és az apasági 
szabadságot kivéve – meg kell váltani, ha a honvédelmi szervezet a szabadság arányos részét nem adta ki.”

162. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114.  § (1) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermeke születését követő, vagy gyermek 
örökbefogadása esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második 
hónap végéig tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének 
megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. Az  apasági szabadságra az  állomány tagja akkor is 
jogosult, ha a gyermeke halva születik, vagy meghal.
(2) Az  állomány tagja az  apasági szabadság első öt munkanapjára a  távolléti díjra, a  hatodik munkanapjától 
a távolléti díj negyven százalékára jogosult.”

163. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő 246/A. §-sal egészül ki:
„246/A. § (1) Az állomány tagja 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke 
után az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Módtv8.) hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az  apasági szabadságot igénybe venni, ha 
a Módtv8. hatálybalépése előtt
a) a 114. § szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) a 114.  § szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a  Módtv8. szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.
(2) Ha az  állomány tagjának gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a  harmadik életévét, 
a szülői szabadságot – az állomány tagja kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb a 2023. június 30-ig terjedő 
időszakban kell kiadni.”

164. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 249. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„g) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a  tanácsi 
irányelvnek,
h) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

165. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a) 67. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a)–i) pont” szövegrész helyébe az „a)–k) pont” szöveg,
b) 112.  § (2)  bekezdésében a „szabadságot az” szövegrész helyébe a „szabadságot – a  szülői szabadság és 

az apasági szabadság kivételével – az” szöveg
lép.

166. §  Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 189. § (4) bekezdésében a „nem köt álláskeresési 
megállapodást,” szövegrész.

28. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény módosítása

167. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 88. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:)
„h) a 145.  § (1)  bekezdése szerinti pótszabadság (a továbbiakban: apasági szabadság), valamint a  149/A.  §-a és 
a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam.”
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168. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény a következő 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A.  § (1) A  munkáltatói jogkör gyakorlója – a  hivatásos állomány tagja kérelmére – indokolási kötelesség 
hiányában is megindokolja a szolgálati viszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a hivatásos állomány 
tagja hivatkozása szerint a szolgálati jogviszony megszüntetésére
a) a 138/A. § szerinti rész-szolgálatteljesítés,
b) a 145. § (1) bekezdése szerinti apasági szabadság,
c) a 149. § szerinti szabadság,
d) a 149/A. § szerinti szülői szabadság, vagy
e) a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti illetmény nélküli szabadság
igénylése vagy igénybevétele miatt került sor.
(2) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat indokolását annak közlésétől számított tizenöt 
napon belül írásban kérheti. A  munkáltatói jogkör gyakorlója az  indokolást a  kérelem kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül közli.”

169. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 99. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A hivatásos állomány tagjának az (1) bekezdés szerint igazolást kell kiadni, amely tartalmazza]
„f ) a szülői szabadság és az apasági szabadság kiadott tartamát, amely tartalmazza a korábbi munkáltató által, ezen 
jogcímeken kiadott szabadság tartamát is.”

170. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 105. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Mentesül a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól)
„k) betegség vagy baleset okozta sürgős családi okból adódó vis maior esetén évente legfeljebb kétszer, egy 
munkanapra.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szolgálatteljesítési kötelezettség alóli (1)  bekezdés szerinti mentesülés esetében a  hivatásos állomány tagja 
a távollét idejére – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – távolléti díjra jogosult.”

 (3) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 105. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  szolgálatteljesítési kötelezettség alóli (1)  bekezdés k)  pontja szerinti mentesülés esetében a  hivatásos 
állomány tagját a távollét idejére illetmény, távolléti díj nem illeti meg.”

171. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 73. alcíme a következő 138/A. §-sal egészül ki:
„138/A. § (1) A 138. §-ban foglaltakon túl a hivatásos állomány legalább hat hónap szolgálati viszonnyal rendelkező 
tagja rész-szolgálatteljesítési időben történő foglalkoztatását kérelmezheti
a) a gyermeke nyolcadik életévének betöltéséig a gyermek gondozása, vagy
b) a gyermeke, szülője, házastársa, élettársa vagy vele közös háztartásban élő, súlyos egészségügyi okból jelentős 
mértékű – a hivatásos állomány tagja által személyesen ellátott – gondozása
céljából.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti rész-szolgálatteljesítés során a  138.  §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy
a) a 138. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a hivatásos állomány tagja a kérelmet a feltétel fennállta esetén 
bármikor előterjesztheti,
b) a 138. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a  rendvédelmi szerv nem köteles az eredeti szolgálati beosztás 
helyett eltérő szolgálati beosztást felajánlani,
c) a 138. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a hivatásos állomány tagja és a rendvédelmi szerv megállapodik 
a rész-szolgálatteljesítési idő kezdő időpontjában,
d) a 138. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kérelmet a rész-szolgálatteljesítés kezdő időpontját megelőző 
legalább hatvan nappal korábban kell előterjeszteni,
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e) a 138. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a hivatásos állomány tagja köteles a kérelmet indokolni, 
a  gondozási feladatokat megjelölni, illetve az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  súlyos egészségügyi ok 
fennállását igazolni,
f ) a 138.  § (8)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  engedély az  (1)  bekezdés szerinti feltétel fennállásáig, vagy  
– ha az rövidebb – a kérelemben megjelölt időpontig tart.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében dönt a kérelemről, amelyet elutasítás, elhalasztás vagy 
részleges teljesítés esetén indokolni köteles.
(4) A  fennálló rész-szolgálatteljesítés során a  hivatásos állomány tagja a  körülményekben bekövetkezett változás 
alapján kérheti az  eredeti szolgálatteljesítési időhöz történő – a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti megállapodásban 
meghatározott időtartam lejárta előtt – visszatérését. A  munkáltatói jogkör gyakorlója szolgálatszervezési okból 
a  hivatásos állomány tagjának visszatérésére vonatkozó kérelmében megjelölt időponttól eltérő időpontot is 
meghatározhat, amelyről a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni köteles.”

172. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 145. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Gyermeke születése esetén apasági szabadságként tíz munkanap pótszabadság illeti meg az apát, amelyet
a) legkésőbb a születést követő második hónap végéig,
b) a kérésének megfelelő időpontban, és
c) legfeljebb két részletben
kell kiadni.
(2) Az apát az apasági szabadság akkor is megilleti, ha a gyermek halva születik vagy meghal. Az apasági szabadság 
tartamára távolléti díj jár.”

 (2)  A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 145. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során apán
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti apai jogállású férfit, vagy
b) az örökbefogadó férfit
kell érteni.”

173. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„79/A. Szülői szabadság
149/A.  § (1) A  hivatásos állomány tagját – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – gyermeke  
hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg.
(2) A  szülői szabadságra való jogosultság feltétele, hogy a  hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya  
egy éve fennálljon.
(3) A szülői szabadságot a hivatásos állomány tagja által megjelölt időpontban kell kiadni.
(4) A  hivatásos állomány tagja a  szülői szabadság igénybevételére vonatkozó kérelmét a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére a  szülői szabadság tervezett kezdő időpontját megelőzően legalább hatvan nappal köteles 
benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a szülői szabadság időszakának tervezett kezdetét és végét. A munkáltatói 
jogkör gyakorlója a kérelem elbírálásáról tíz munkanapon belül tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.
(5) A hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti szülői szabadság terhére kérheti, hogy részére a 138. § szerinti 
rész-szolgálatteljesítés, vagy – ha annak feltételei fennállnak – a  153/A.  § szerinti otthoni munkavégzés kerüljön 
meghatározásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt.
(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (4) bekezdés szerinti kérelemben foglalt szülői szabadságot elhalaszthatja, ha
a) a kérelmet a (4) bekezdésben meghatározott, hatvanadik napon belül nyújtották be, vagy
b) szolgálatszervezési okból, ha a  szülői szabadság kérelemben meghatározott időtartamban történő kiadása 
veszélyezteti a rendvédelmi szerv működését.
(7) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szülői szabadság elhalasztását haladéktalanul köteles írásban indokolni, 
amellyel egyidejűleg közli a  hivatásos állomány tagjával a  (6)  bekezdés szerinti esetben a  kiadás munkáltató által 
javasolt időpontját.
(8) A  (6)  bekezdés szerinti halasztásról szóló döntés meghozatalát megelőzően a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója köteles a  hivatásos állomány tagja részére felajánlani az  (5)  bekezdésben meghatározottak szerinti 
rész-szolgálatteljesítés vagy otthoni munkavégzés lehetőségére való áttérést.
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(9) A szülői szabadság idejére a hivatásos állomány tagja részére a távolléti díj 10%-ának megfelelő mértékű díjazást 
kell folyósítani, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a hivatásos állomány tagjának megfizetett, a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése 
szerinti gyermekgondozási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti 
gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

174. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 150. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Illetmény nélküli szabadságot kell engedélyezni a hivatásos állomány tagjának)
„c) gyermeke, szülője, házastársa, élettársa vagy vele közös háztartásban élő, súlyos egészségügyi okból jelentős 
mértékű – a  hivatásos állomány tagja által személyesen ellátott – gondozása vagy támogatása céljából évente 
legfeljebb öt munkanapra, feltéve, hogy a  súlyos egészségügyi ok miatti jelentős mértékű gondozás vagy 
támogatás szükségességét a hivatásos állomány tagja előzetesen orvosi igazolással igazolja.”

175. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 152. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  145.  § (1)  bekezdése és a  289/P.  § (10)  bekezdése szerinti apasági szabadság, valamint a  szülői szabadság 
pénzbeli megváltása nem lehetséges.”

176. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 270. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  hivatásos állomány tagja a  bíróság előtt – indokolással alátámasztva – arra hivatkozik, hogy a  szolgálati 
viszonyát ténylegesen
a) a 138/A. § szerinti rész-szolgálatteljesítés,
b) a 145. § (1) bekezdése szerinti apasági szabadság,
c) a 149. § szerinti szülési szabadság,
d) a 149/A. § szerinti szülői szabadság,
e) a 150. § (1) bekezdése szerinti gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság, vagy
f ) a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti illetmény nélküli szabadság
igénylése vagy igénybevétele miatt szüntették meg, a  rendvédelmi szerv köteles bizonyítani, hogy a  szolgálati 
viszony megszüntetésére nem ezen okból került sor.”

177. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 288/H. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Nem szüntethető meg az igazgatási jogviszony felmentéssel:)
„j) az apasági szabadság és a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti”
(időtartama alatt.)

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 288/H. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  munkáltatói jogkör gyakorlója – a  rendvédelmi alkalmazott kérelmére – indokolási kötelesség hiányában is 
megindokolja az  igazgatási jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a  rendvédelmi alkalmazott 
hivatkozása szerint az igazgatási jogviszony megszüntetésére
a) a 138/A. § szerinti rész-szolgálatteljesítés,
b) a 149. § szerinti szülési szabadság,
c) a 149/A. § szerinti szülői szabadság,
d) a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti illetmény nélküli szabadság, vagy
e) a 289/P. § (10) bekezdése szerinti apasági szabadság
igénylése vagy igénybevétele miatt került sor.
(5) A rendvédelmi alkalmazott a (4) bekezdés szerinti jognyilatkozat indokolását annak közlésétől számított tizenöt 
napon belül írásban kérheti. A  munkáltatói jogkör gyakorlója az  indokolást a  kérelem kézhezvételétől számított 
tizenöt napon belül közli.”
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178. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 289/P. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Gyermeke születése esetén apasági szabadságként tíz, ikergyermekek esetén tizenöt munkanap pótszabadság 
illeti meg az apát, amelyet
a) legkésőbb a születést követő második hónap végéig,
b) a kérésének megfelelő időpontban, és
c) legfeljebb két részletben
kell kiadni.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 289/P. §-a a következő (15)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az  apasági szabadság az  apát akkor is megilleti, ha a  gyermek halva születik vagy meghal. Az  apasági 
szabadság tartamára távolléti díj jár.
(16) A (10) bekezdés alkalmazása során apán
a) a Ptk. szerinti apai jogállású férfit, vagy
b) az örökbefogadó férfit
kell érteni.”

179. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 289/V. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a rendvédelmi alkalmazott a bíróság előtt – indokolással alátámasztva – arra hivatkozik, hogy az igazgatási 
jogviszonyát ténylegesen
a) a 138/A. § szerinti rész-szolgálatteljesítés,
b) a 149. § szerinti szülési szabadság,
c) a 149/A. § szerinti szülői szabadság,
d) a 150. § (2) bekezdés c) pontja szerinti illetmény nélküli szabadság, vagy
e) a 289/P. § (10) bekezdése szerinti apasági szabadság
igénylése vagy igénybevétele miatt szüntették meg, a  rendvédelmi szerv köteles bizonyítani, hogy az  igazgatási 
jogviszony megszüntetésére nem ezen okból került sor.”

180. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény 364. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekkel együtt)
„7. a szülők és a  gondozók vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/eU  
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

181. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény a következő 368/B. és 368/C. §-sal egészül ki:
„368/B.  § A hivatásos állomány tagja és a  rendvédelmi alkalmazott 2022. augusztus 2. és december 31. között 
született vagy örökbefogadott gyermeke után az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló  
2022. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv4.) hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult 
az apasági szabadságot igénybe venni, ha a Módtv4. hatálybalépése előtt
a) az apasági szabadságot nem vette igénybe, vagy
b) az apasági szabadságot igénybe vette, annak és a Módtv4. szerinti apasági szabadság különbözetének megfelelő 
munkanapok tartamára.
368/C.  § Ha a  hivatásos állomány tagjának és a  rendvédelmi alkalmazottnak gyermeke 2022. augusztus 2. és  
2023. június 30. között tölti be a  harmadik életévét, a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szülői szabadságot  
– a  hivatásos állomány tagja és a  rendvédelmi alkalmazott kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb  
2023. június 30-ig terjedő időszakban adja ki.”
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182. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi  
XLII. törvény
a) 150. § (2) bekezdés b) pontjában a „tartamára” szövegrész helyébe a „tartamára, valamint” szöveg,
b) 152. § (3) bekezdésében a „szabadságot az” szövegrész helyébe a „szabadságot – az apasági szabadságot és 

a szülői szabadságot kivéve – az” szöveg,
c) 164.  § (6)  bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári 

Törvénykönyv)” szövegrész helyébe a „a Ptk.” szöveg,
d) 289/I. §-ában a „136–138. §-t” szövegrész helyébe a „136–138/A. §-t” szöveg és az „a 153. §-t és” szövegrész 

helyébe az „a 152. § (9) bekezdést és a 153. §-t, valamint” szöveg,
e) 289/Q. § (1) bekezdésében a „szabadságot esedékességének” szövegrész helyébe a „szabadságot – az apasági 

szabadságot és a szülői szabadságot kivéve – esedékességének” szöveg,
f ) 3. melléklet VI. pontjában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskeresési” szöveg
lép.

183. §  Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény
a) 150. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész,
b) 340. § 14. pontja.

29. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a) 76.  § (8)  bekezdésében a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg és a „munkanélküliek” 

szövegrészek helyébe az „álláskeresők” szöveg,
b) 132. § (3) bekezdés b) pontjában a „munkanélküliek” szövegrész helyébe az „álláskeresők” szöveg,
c) 132. § (3) bekezdés e) pontjában a „munkanélküliek” szövegrész helyébe az „álláskeresők” szöveg
lép.

30. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

185. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. §-a a következő 13c. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„13c. kulturális intézeti titkársági referens: a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal 
jogviszonyban álló, a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter szakmai 
irányítása alatt álló olyan adminisztratív munkaköri osztályba kihelyezett, aki kulturális intézet működéséhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatokat a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért  
felelős miniszter feladatkörébe tartozó, a 3. § (3) bekezdése szerinti intézetben végzi;”

186. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 11.  § (1a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  kulturális intézet igazgatója (a továbbiakban: intézetigazgató), a  kulturális diplomata, valamint a  kulturális 
intézet működéséhez kapcsolódó adminisztratív és technikai munkakörben feladatokat ellátó kihelyezett szakmai 
felkészítése a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter bevonásával történik, 
azzal, hogy a  külügyi felkészítését a  külpolitikáért felelős miniszter, a  kulturális szakmai felkészítését a  kulturális 
diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett szervezet biztosítja.”

187. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 25.  §-a a  következő  
(21)–(23) bekezdéssel egészül ki:
„(21) A  kihelyező szerv a  kihelyezett számára az  euró- vagy dollárfolyam-emelkedés hatásának mérséklésére 
árfolyam-kompenzációt biztosíthat. Az  árfolyam-kompenzáció megállapításának feltételeire, mértékére vonatkozó 
részletes szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(22) A honvédelemért felelős miniszter a közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységeknél 
tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők számára az  euró- vagy dollárárfolyam-emelkedés hatásának 
mérséklésére árfolyam-kompenzációt biztosíthat.
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(23) A  (22)  bekezdés szerinti árfolyam-kompenzációt az  érintett kormánytisztviselők részére a  honvédelemért 
felelős miniszter – a  (21)  bekezdés szerinti miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően – saját hatáskörében  
állapítja meg.”

188. § (1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 31.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A kihelyezettet évente összesen az alábbi szabadnapok illetik meg:
a) európán belüli állomáshely esetében két, európán kívüli állomáshely esetében négy, Ausztrália és Óceánia 
esetében hat utazási nap, valamint
b) – külszolgálatra történő kihelyezés, illetve a tartós külszolgálat 20. § (1) bekezdés a) pont szerinti megszűnése éve 
kivételével – állomáshelytől függetlenül két orvosi nap,
c) a külszolgálatra történő kihelyezés évében a b) pont szerinti mértékű orvosi napok, ha a kihelyezett, a kihelyezést 
megelőző utolsó tárgynegyedév és a  kihelyezést követő év március 31. napjáig az  e  törvényben foglaltak szerinti 
alkalmassági vizsgálaton részt vett.”

 (2)  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 31. §-a a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A  tartós külszolgálat 20.  § (1)  bekezdés a)  pont szerinti megszűnése évében a  kihelyezettet orvosi nap  
nem illeti meg.”
(3) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 31.  § (8)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(8) A szabadság kiadásának időpontját – a kihelyezett előzetes meghallgatása után – az éves szabadságolási terv 
alapján a külképviselet-vezető határozza meg. Hivatali érdekből a szabadság kiadását a külképviselet-vezető helyett 
a  kihelyező vezető is meghatározhatja. A  külképviselet-vezető tekintetében a  szabadság kiadásának időpontját 
a kihelyező szerv határozza meg.”

189. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 56/B. § (3) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A 6. §-tól, a 9. § (2) bekezdésétől és a 9/A. § (2) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet vezetőjeként az intézetigazgató]
„d) a külpolitikáért felelős miniszter által átruházott hatáskörben – ha azt nemzetközi jogi előírás vagy a  fogadó 
állam jogi szabályozása lehetővé teszi – munkaszerződést köt a  külképviselet által foglalkoztatott, a  kulturális 
intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalóval, valamint a  külképviselet által a  kulturális 
intézet működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében foglalkoztatott házastárssal, és gyakorolja felettük 
a munkáltatói jogokat,”

 (2) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 56/B. §-a a következő (16) bekezdéssel 
egészül ki:
„(16) A 31. § (8) bekezdésétől eltérően, a kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó 
feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében 
a  szabadság kiadásának időpontját az  intézetigazgató, az  intézetigazgató esetében a  külképviselet-vezetővel 
egyeztetve a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter határozza meg.”

190. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 58.  §-a a  következő  
(20) és (21) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal jogviszonyban álló, a 10. § (1) bekezdése szerinti 
pályázat benyújtására jogosult foglalkoztatott esetében a  kormányzati igazgatásról szóló törvény munkarendre 
vonatkozó előírásai akként alkalmazandók, hogy heti munkaidő-keretben kötetlen munkarend is megállapítható.
(21) A kormányzati igazgatásról szóló törvény 86. § (7b) bekezdésétől eltérően a kormányzati szolgálati jogviszony 
megszűnését vagy megszüntetését követően 180 napon belül a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériummal létesített új kormányzati vagy politikai szolgálati jogviszonynál próbaidő kiköthető.”

191. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 20. alcíme a  következő 58/J.  §-sal 
egészül ki:
„58/J.  § e törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv6.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv6. hatálybalépését megelőzően létrejött 
jogviszonyokra is alkalmazni kell.”
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192. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy
a) a kihelyezettel életvitelszerűen a  tartós külszolgálat helyén tartózkodó, jövedelemszerző tevékenységet nem 
folytató házastárssal kapcsolatos nyilatkozat és annak megtételének,
b) – az  eU ÁK tekintetében az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben – 
a rangadományozás és ranghasználat,
c) a kihelyezés szakmai követelményeinek és azok teljesítésének,
d) a tartós külszolgálatát teljesítő kihelyezett, valamint a  külképviselet által foglalkoztatott házastárs harmadik 
országban történő ideiglenes kiküldetése teljesítésének,
e) a külképviseletek külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helyük, valamint élhetőségük szempontjából való 
besorolását tartalmazó, összesített, külképviseleti besorolási szorzót, valamint a devizailletmény és a költségtérítés 
számításának e törvényben nem rendezett,
f ) az egyes külképviseletekhez tartozó költségtérítés-szorzók,
g) a külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásának,
h) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a  kihelyezett és hozzátartozói tartós külszolgálata alatt 
az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének,
i) a biztonsági szolgálat,
j) a pályáztatás,
k) a költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül az  egyes állomáshelyekre 
vonatkozó, az  eNSZ-szorzóval korrigált, a  következő költségvetési évre vonatkozó, az  eNSZ által a  költségvetés 
tervezésének évében először közzétett szorzószámok figyelembevételével, állomáshelyenként megállapított 
deviza-alapilletmények,
l) a kihelyezett munkarendjének, valamint a  rendkívüli munkavégzés, az  ügyelet és a  készenlét elrendelésének, 
nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának,
m) kihelyezett részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előlegnek és nyújtásának,
n) kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön,
o) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának,
p) a külügyi szakmai vizsga,
q) a kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a  kihelyezett és a  külképviselet 
által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a  kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági 
vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének,
r) az ösztöndíjprogram részletes szabályait, az ösztöndíj és költségtérítés megállapításának módját, az ösztöndíjban 
részesíthető személyek körét, az  ösztöndíj nyújtásának módját és feltételeit, továbbá a  jogosulatlanul kifizetett 
ösztöndíj visszafizetésének, valamint
s) az árfolyam-kompenzáció feltételeinek és mértékének
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

193. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
a) 2. § 7. pontjában a „megtartására” szövegrész helyébe a „megtartásával” szöveg,
b) 56/B.  § (5)  bekezdésében a „kulturális diplomatát a” szövegrész helyébe a „kulturális diplomatát, valamint 

a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati 
munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselőt a” szöveg, a „kijelölése” szövegrész helyébe a „döntése” szöveg 
és a  „kulturális diplomata” szövegrészek helyébe a  „kulturális diplomata, valamint a  kulturális intézet 
működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe 
kihelyezett kormánytisztviselő” szöveg,

c) 56/B. § (6) bekezdésében a „kulturális diplomata felett” szövegrész helyébe a „kulturális diplomata, valamint 
a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati 
munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő felett” szöveg,

d) 56/B.  § (12)  bekezdésében a „miniszter bírálja” szövegrész helyébe a „miniszter a  kézhezvételtől számított  
30 napon belül bírálja” szöveg,

e) 56/C. § (1) bekezdésében a „szóló álláshelyet” szövegrész helyébe a „szóló külszolgálati munkakört” szöveg,
f ) 57.  § (2)  bekezdésében a  „képviselet vezetője” szövegrész helyébe a  „képviselet vezetője, valamint 

az intézetigazgató” szöveg,
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g) 58/C.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „diplomáciai tevékenység” szövegrész helyébe a  „diplomáciai vagy 
magyar állami szerv, illetve állami tulajdonú gazdálkodó szervezet érdekében, illetve megbízásából történő 
külföldi munkavégzési tevékenység” szöveg,

h) 59. § (1) bekezdés f ) pontjában a „kulturális diplomaták” szövegrész helyébe a „kulturális diplomaták, valamint 
adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselők” szöveg,

i) 59.  § (7)  bekezdésében a  „kulturális diplomaták” szövegrész helyébe a  „kulturális diplomaták, valamint 
adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselők” szöveg

lép.

31. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

194. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 516. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló perben, az Mt. 61. § (6) bekezdése szerint a munkáltató 
hozzájáruló nyilatkozatának pótlása iránti perben, valamint a  felszámolás alatt álló munkáltatóval szembeni igény 
elbírálása esetén a bíróság soron kívül jár el.”

32. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

195. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A.  § (1) A  honvédelmi szervezet legkésőbb a  honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdetétől számított hét 
napon belül írásban tájékoztatja a honvédelmi alkalmazottat
a) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról,
b) a honvédelmi alkalmazotti jogviszony kezdetéről, tartamáról,
c) a munkavégzés helyéről,
d) a munkakörbe tartozó feladatokról,
e) a napi munkaidő tartamáról, a  hét napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a  beosztás szerinti napi 
munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a  rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról, a  munkáltató 
tevékenységének sajátos jellegéről,
f ) az illetménnyel való elszámolás módjáról, az illetményfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
g) az illetményről, a honvédelmi illetménykiegészítésről, a keresetkiegészítésről, a pótlékokról és egyéb juttatásról,
h) a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
i) a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a  felmondási idő 
megállapításának szabályairól,
j) a honvédelmi szervezet képzési politikájáról, a honvédelmi alkalmazott által igénybe vehető képzésre fordítható 
idő tartamáról, valamint
k) a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti.
(2) Nem terheli a  honvédelmi szervezetet tájékoztatási kötelezettség olyan munkafeltételről, amelyben a  felek 
írásban kifejezetten megállapodtak.
(3) Az  (1)  bekezdés e)–i)  pontjában előírt tájékoztatás honvédelmi alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály 
rendelkezésére hivatkozással is megadható.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározottak változásáról a  honvédelmi alkalmazottat legkésőbb a  változás 
hatálybalépésének időpontjában írásban tájékoztatni kell. Nem terheli a  honvédelmi szervezetet tájékoztatási 
kötelezettség, ha a tájékoztatást a (3) bekezdés szerint adta meg.”

196. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az  apasági szabadságra a  honvédelmi alkalmazott akkor is jogosult,  
ha a gyermeke halva születik, vagy meghal.”
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197. § (1) A  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 59.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  szabadságot – az  apasági szabadságot és a  szülői szabadságot kivéve – az  esedékességének évében  
kell kiadni.”

 (2) A  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 59.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  munkáltatói jogkört gyakorló a  honvédelmi szervezet kivételesen fontos érdeke vagy a  működését 
közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a  honvédelmi alkalmazott szabadság-kiadásának közölt időpontját  
– az  apasági szabadság kivételével – legfeljebb hatvan nappal elhalaszthatja, illetve a  honvédelmi alkalmazott 
már megkezdett szabadságát megszakíthatja. A  munkáltatói jogkört gyakorló az  e  bekezdés szerinti intézkedését 
írásban indokolja, továbbá a  szabadság kiadásának általa javasolt időpontját egyidejűleg közli a  honvédelmi 
alkalmazottal.”

198. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 17. alcíme a következő 99/f. §-sal egészül ki:
„99/f. § (1) A honvédelmi alkalmazott a 2022. augusztus 2. és december 31. között született vagy örökbefogadott 
gyermeke után az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény  
(a továbbiakban: Módtv1.) hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult az  55.  § szerinti apasági 
szabadságot igénybe venni, ha a Módtv1. hatálybalépése előtt
a) az 55. § szerinti apai pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) ha az  55.  § szerinti apai pótszabadságot igénybe vette, annak és a  Módtv1. szerinti apasági szabadság 
különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.
(2) e  törvénynek a  Módtv1.-el megállapított rendelkezéseit – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(3) Az  Mt. 46.  §-ában foglalt kiegészítő tájékoztatást a  Módtv1. hatálybalépésekor fennálló jogviszony esetén 
a Módtv1. hatálybalépését követő három hónapon belül a honvédelmi alkalmazott írásban kérheti a munkáltatótól.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatást a  munkáltató a  kérelem közlésétől számított 30 napon belül köteles 
megadni.
(5) A  munkáltató, ha a  honvédelmi alkalmazott gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be 
a harmadik életévét, az Mt. 118/A. §-a szerinti szülői szabadságot – a honvédelmi alkalmazott kérésének megfelelő 
időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban adja ki.”

199. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § e törvény
a) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/eK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 6. cikkének, a 16. cikk b) pontjának, valamint a 19. cikkének,
b) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a  tanácsi 
irányelvnek,
c) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

200. §  A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény
a) 20. § (2) bekezdésében a „46. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „46. § (1), (3)–(6) bekezdése” szöveg,
b) 43. § (1) bekezdésében az „a 63–64. §,” szövegrész helyébe az „a 63. §, a 64. § (1)–(2) bekezdés,” szöveg,
c) 51.  § (5c)  bekezdésében az  „az Mt. 122.  § (1)–(3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az Mt. 122.  §  

(1)–(3a) bekezdésében” szöveg,
d) 60.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a  „135.  § (3)–(6)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „135.  §  

(3)–(7) bekezdése” szöveg és a „146. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „146. § (6) bekezdése” szöveg,
lép.



9492	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

33. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

201. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti külképviselet a  külpolitikáért, illetve  
– a  Magyarország európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: eU ÁK) tekintetében – az  európai 
uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége. Törvény 
rendelkezhet úgy, hogy a  honvédelemért felelős miniszter által irányított vagy felügyelt külképviselet 
a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége.”

202. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 64. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított igény érvényesítése esetén
a) az igény érvényesítője bizonyítja a tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és a hátrányt, és
b) a jog gyakorlója bizonyítja, hogy az  igény érvényesítője által bizonyított tény, körülmény és a  hátrány között 
okozati összefüggés nem áll fenn.”

203. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 86. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A  határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony meghosszabbítása esetén azonos vagy hasonló 
feladatkörben történő foglalkoztatás esetén újabb próbaidő nem köthető ki.”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 86. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  próbaidő leghosszabb tartamát a  (10)  bekezdés alá nem tartozó, legfeljebb tizenkét hónapra létesített 
kormányzati szolgálati jogviszony esetén – a  (7)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – arányosan kell 
megállapítani. ennek során a 129. § (19) bekezdését kell alkalmazni.”

204. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 93. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésreállási, valamint a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„o) a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának vagy a kormánytisztviselővel közös háztartásban 
élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra.”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés o) pontja szerinti esetben a kormánytisztviselőt a kérésének megfelelő időpontban – a gondozás 
indokoltságáról szóló igazolás bemutatását követően –, legfeljebb két részletben kell mentesíteni a  rendelkezésre 
állási, illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. A gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy 
kezelőorvosa igazolja.”

205. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  központi kormányzati igazgatási szerv területi szervének kormánytisztviselője és a  területi kormányzati 
igazgatási szerv kormánytisztviselője nem lehet
a) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
b) országos nemzetiségi önkormányzat képviselője,
ha a kormánytisztviselő álláshelyi feladatai körébe az adott nemzetiségi önkormányzatot érintő ügyek tartoznak.
(4b) A  központi kormányzati igazgatási szerv területi szervének kormánytisztviselője és a  területi kormányzati 
igazgatási szerv kormánytisztviselője nem lehet
a) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, továbbá
b) helyi nemzetiségi önkormányzat képviselője,
ha a kormánytisztviselő álláshelyi feladatai körébe az adott nemzetiségi önkormányzatot érintő ügyek tartoznak és 
a kormányzati igazgatási szerv illetékessége a helyi nemzetiségi önkormányzatra kiterjed.”

206. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 113. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kormányzati igazgatási szerv felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt)
„i) a 93. § (2) bekezdés o) pontja és a 157/A. § szerinti mentesülés, továbbá a 156/A. § szerinti szabadság”
(időtartama alatt.)
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207. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 128.  § (2)  bekezdés f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár a következő időszakok alapján:]
„f ) a 93. § (2) bekezdés a), b), h), j), n) és o) pontjában, valamint a 157/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetek, 
valamint”

208. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 135. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kormánytisztviselő a  156/A.  § alapján kiadott szülői szabadság tartamára az  illetmény tíz százalékára 
jogosult, amelyet csökkenteni kell az  erre az  időszakra a  kormánytisztviselőnek megfizetett, a  kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése 
szerinti gyermekgondozási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti 
gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

209. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 155. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  apa a  gyermek örökbefogadása esetén, legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé 
válását követő második hónap végéig nyolc, ikergyermekek örökbefogadása esetén tíz munkanap pótszabadság 
igénybevételére jogosult.”

210. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 156/A. §-sal egészül ki:
„156/A. § [Szülői szabadság]
(1) A  kormánytisztviselőt gyermeke hároméves koráig összesen negyvennégy munkanap szülői szabadság  
illeti meg.
(2) A  szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a  kormányzati szolgálati jogviszony az  igénybevételkor  
egy éve fennálljon.
(3) A  szülői szabadságot a  kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A  kormánytisztviselő 
az  erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a  szabadság kezdete előtt bejelenti. A  munkáltatói jogkör 
gyakorlója a kormányzati igazgatási szerv működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szülői szabadság 
kiadását – legfeljebb hatvan nappal – elhalaszthatja, és ennek indokát, valamint a  szabadság kiadásának javasolt 
időpontját a kormánytisztviselővel egyidejűleg írásban közli.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szülői szabadságra jogosult kormánytisztviselő részére igazolást ad a kiadott 
szülői szabadság tartamáról, ebben feltünteti a korábbi munkáltató által kiadott szülői szabadság tartamát is.”

211. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 157/A. §-sal egészül ki:
„157/A. § [A gyermek születéséhez kapcsolódó munkaidő-kedvezmény]
(1) Mentesül az apa a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, legkésőbb
a) a gyermeke születését követő, vagy
b) gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő
második hónap végéig két munkanapra.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti munkaidő-kedvezmény az  apát akkor is megilleti, ha a  gyermek halva születik vagy 
meghal.
(3) Nem jogosult az  apa az  (1)  bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményre, ha a  155.  § (4) vagy (4a)  bekezdése 
alapján tíz munkanap pótszabadságra jogosult.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt a  jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb  
két részletben kell biztosítani.”

212. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 168. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  közszolgálati panasz benyújtásának a  kártérítési ügyben és a  sérelemdíj megfizetése ügyében hozott 
határozat, valamint a fizetési felszólítás munkáltatói intézkedés hatályosulására halasztó hatálya van.”

213. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 182.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai felsővezető]
„e) hazai, külföldi vagy nemzetközi sportszövetség vagy sportegyesület, nemzetközi sportszervezet tagja, elnökségi 
tagja, vezető tisztségviselője vagy egyéb tisztségviselője legyen,”
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214. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény XXXV. fejezete a következő 277/A. §-sal egészül ki:
„277/A. § [A kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás]
(1) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  kormányhivatal kormánytisztviselőjét – a  kormányhivatal hatékony 
működéséhez szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen – az  eredeti álláshelyi feladatai helyett más 
álláshelyhez tartozó feladatok ellátására utasíthatja (a továbbiakban: kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő 
foglalkoztatás). Az utasítást írásba kell foglalni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti utasítás esetén a kormánytisztviselő kinevezését nem kell módosítani.
(3) A  kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás a  kormánytisztviselőre nézve – különösen 
beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.
(4) A  kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás abban az  esetben rendelhető el, ha a  másik 
álláshelyhez tartozó feladat ellátása megfelel a  kormánytisztviselő végzettségének, szakképzettségének vagy 
szakképesítésének.
(5) A  kormánytisztviselőt legkésőbb három munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni a  kormányhivatalon 
belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.
(6) A  kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás alapján történő munkavégzés időtartama 
nem haladhatja meg – a  kormánytisztviselő beleegyezésének hiányában – naptári évenként a  negyvennégy 
munkanapot.
(7) A  kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás keretében történő munkavégzésért 
a kormánytisztviselőnek külön díjazás nem jár, a kormánytisztviselő a kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő 
foglalkoztatás ideje alatt a kinevezése szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
(8) A kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás keretében – beleegyezése nélkül – nem kötelezhető 
más helységben történő munkavégzésre
a) a kormánytisztviselő várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) kiskorú gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő,
c) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó kormánytisztviselő,
d) a kormánytisztviselő, akinek legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását rehabilitációs szakértői 
szerv megállapította.
(9) Ha a  (8)  bekezdésben meghatározott okok bármelyike a  kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő 
foglalkoztatás időtartama alatt következik be, a  kormánytisztviselő erre irányuló kérelmére kell megszüntetni 
a kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatást.
(10) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott okból a  kormányhivatal járási hivatala kormánytisztviselőjének 
a kormányhivatalon belüli kinevezéstől eltérő foglalkoztatás szükséges, annak elrendeléséről a főispán – az érintett 
járási hivatalvezető tájékoztatása mellett – dönt.”

215. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 280. § (1) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„2a. apa: a Ptk. szerint szülői felügyelettel rendelkező apai jogállású férfi vagy örökbefogadó férfi,”

 (2) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 280.  § (1)  bekezdés 9.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„9. gyermek: a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, 
ideértve, ha a  különélő szülők a  közös szülői felügyelet gyakorlásakor a  gyermeket saját háztartásukban egymást 
felváltva, azonos időtartamban nevelik, gondozzák;”

216. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdése a következő 34–37. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„34. a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan a kormánytisztviselőt terhelő kötelezettségeket,
35. a munkáltatói jogkör gyakorlóját a kinevezéssel kapcsolatban és a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása 
alatt a  kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás megállapításával kapcsolatban terhelő kötelezettségekre 
vonatkozó részletes szabályokat,
36. a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségével összefüggő munkáltatói kötelezettségeket, valamint 
az atipikus foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket,
37. az atipikus foglalkoztatási formára való áttérés kormánytisztviselő általi kezdeményezésére és a  kérelem 
elbírálására vonatkozó szabályokat.”
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217. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 294. §-sal egészül ki:
„294.  § [Átmeneti rendelkezések az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi 
LXXIV. törvényhez]
(1) e  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel  
(a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 64. § (6) bekezdését a Módtv4. hatálybalépését követő igényérvényesítés 
esetén kell alkalmazni.
(2) A kormánytisztviselő a 2022. augusztus 2. és 2022. december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke 
után a  Módtv4. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult a  157/A.  §-a szerinti apai munkaidő-
kedvezményt igénybe venni.
(3) Ha a  kormánytisztviselő gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a  harmadik életévét, 
a  szülői szabadságot – a  kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig  
kell kiadni.
(4) A  kormánytisztviselő szolgálati elismerésre való jogosultságának megállapítása során a  különleges jogállású 
szervnél a  Módtv4. hatálybalépése előtt közszolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban töltött időt  
is figyelembe kell venni.
(5) Ha a 145. § (3) bekezdése és a (4) bekezdése alapján számított szolgálati idő elérte vagy meghaladta a szolgálati 
elismerésre jogosító – a  145.  § (1)  bekezdésében meghatározott – időt, a  kormánytisztviselő jogosult a  szolgálati 
elismerésnek az így megállapított szolgálati idő szerinti fokozatára.
(6) Az  (5)  bekezdés nem alkalmazható arra a  kormánytisztviselőre, aki már megkapta a  szolgálati elismerésnek 
a 145. § (3) bekezdése és a (4) bekezdése alapján számított fokozat szerinti összegét.
(7) Az  (5)  bekezdés szerinti szolgálati elismerés összegét a  Módtv4. hatálybalépését követő 60 napon belül  
ki kell fizetni a kormánytisztviselő részére.
(8) e törvénynek a Módtv4.-gyel módosított 168. § (9) bekezdését a Módtv4. hatálybalépését követően benyújtott 
közszolgálati panaszokra kell alkalmazni.”

218. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 333. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„b) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 333. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

219. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a) 86.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát,” szövegrész helyébe 

az „a kormányzati szolgálati jogviszony – határozott időre létesített kormányzati szolgálati jogviszony esetén 
a jogviszony 85. § (2) bekezdése figyelembevételével meghatározott – időtartamát,” szöveg,

b) 88. § (5) bekezdés a) pontjában a „155. §-át,” szövegrész helyébe a „155. §-át, 156/A. §-át, 157/A. §-át,” szöveg,
c) 93.  § (3)  bekezdésében a „kell mentesíteni” szövegrész helyébe a „kell mentesíteni a  rendelkezésre állási, 

illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése alól” szöveg,
d) 95. § (2) bekezdésében az „a Magyarország európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: eU ÁK)” 

szövegrész helyébe az „az eU ÁK” szöveg,
e) 95. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „kormányzati” szövegrész helyébe a „központi kormányzati” szöveg,
f ) 104.  § (10)  bekezdésében a  „2019. évi CVII. törvény” szövegrész helyébe a  „2019. évi CVII. törvény  

(a továbbiakban: Küt.)” szöveg,
g) 105. § (3) bekezdésében a „különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 

2019. évi CVII. törvény” szövegrész helyébe a „Küt.” szöveg,
h) 128. § (1) bekezdésében a „155. §-ban” szövegrész helyébe a „155. §-ban, valamint a 156/A. §-ban” szöveg,
i) 129. § (1) bekezdésében a „szabadságot az” szövegrész helyébe a „szabadságot – a 155. § (4)–(6) bekezdése 

szerinti pótszabadság, valamint a 156/A. § szerinti szabadság kivételével – az” szöveg,
j) 129. § (6) bekezdésében a „155. § (4)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe a „155. § (4)–(6) bekezdése, valamint 

a 156/A. §” szöveg,
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k) 129. § (8) bekezdésében a „szabadságát kivételesen” szövegrész helyébe a „szabadságát – a 156/A. § szerinti 
szabadság kivételével – kivételesen” szöveg,

l) 129.  § (13)  bekezdésében az  „arányos szabadságot nem” szövegrész helyébe az  „arányos szabadságot  
– a 156/A. § szerinti szabadság kivételével – nem” szöveg,

m) 145. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Kttv., a” szövegrész helyébe az „a Kttv., a Küt, a” szöveg,
n) 157.  § (2)  bekezdésében az  „a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő” szövegrész helyébe  

az „az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának” szöveg,
o) 206. § (2) bekezdés l) pontjában az „és a 155. §” szövegrész helyébe az „ , a 155. § és a 156/A. §” szöveg,
p) 214.  § (5)  bekezdés f )  pontjában a  „128.  § (8)  bekezdése és a  155.  §” szövegrész helyébe a  „128.  § 

(8) bekezdése, a 155. § és a 156/A. §” szöveg
lép.

220. §  Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a) 95. § (3) bekezdésében a „ , nemzetiségi önkormányzati” szövegrész,
b) 116. § (3) bekezdésében a „nem köt álláskeresési megállapodást,” szövegrész.

34. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

221. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 10.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított igény érvényesítése esetén
a) az igény érvényesítője bizonyítja a tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és a hátrányt, és
b) a jog gyakorlója bizonyítja, hogy az  igény érvényesítője által bizonyított tény, körülmény és a  hátrány között 
okozati összefüggés nem áll fenn.”

222. § (1) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 25.  §-a 
a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  határozott idejű közszolgálati jogviszony meghosszabbítása esetén azonos vagy hasonló feladatkörben 
történő foglalkoztatás esetén újabb próbaidő nem köthető ki.”

 (2) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 25.  §-a 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  próbaidő leghosszabb tartamát a  (10)  bekezdés alá nem tartozó, legfeljebb tizenkét hónapra létesített 
közszolgálati jogviszony esetén – a  (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – arányosan kell megállapítani. 
ennek során a 64. § (19) bekezdését kell alkalmazni.”

223. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 42.  § 
(1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt)
„i) a 47. § (11) bekezdés o) pontja és (11a) bekezdése szerinti mentesülés, valamint a 66/A. § szerinti szabadság”
(időtartama alatt.)

224. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 46.  §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A különleges jogállású szerv hivatali szervezetének vezetője közszolgálati szabályzatban határozza meg
a) a közszolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan a köztisztviselőt terhelő kötelezettségeket,
b) a munkáltatói jogkör gyakorlóját a  kinevezéssel kapcsolatban és a  közszolgálati jogviszony fennállása alatt 
a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás megállapításával kapcsolatban terhelő kötelezettségekre vonatkozó 
részletes szabályokat,
c) a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségével összefüggő munkáltatói kötelezettségeket, valamint 
az atipikus foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségeket,
d) az atipikus foglalkoztatási formára való áttérés köztisztviselő általi kezdeményezésére és a  kérelem elbírálására 
vonatkozó szabályokat.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám 9497

225. § (1) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 47.  § 
(11) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A köztisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„o) a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának vagy a köztisztviselővel közös háztartásban élő 
személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra.”

 (2) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 47.  §-a 
a következő (11a)–(11d) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Mentesül az apa a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól legkésőbb
a) a gyermeke születését követő, vagy
b) gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő
második hónap végéig két munkanapra.
(11b) A (11a) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezmény az apát akkor is megilleti, ha a gyermek halva születik vagy 
meghal.
(11c) Nem jogosult az apa a (11a) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményre, ha a 63. § (12) vagy (12a) bekezdése 
alapján tíz munkanap pótszabadságra jogosult.
(11d) A  (11a)  bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt a  jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb  
két részletben kell biztosítani.”

 (3) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 47.  §-a 
a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  (11) bekezdés o) pontja szerinti esetben a köztisztviselőt a kérésének megfelelő időpontban – a gondozás 
indokoltságáról szóló igazolás bemutatását követően –, legfeljebb két részletben kell mentesíteni a  rendelkezésre 
állási, illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. A gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy 
kezelőorvosa igazolja.”

226. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 62.  §-a 
a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A köztisztviselő várandósságának megállapításától a gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül 
nevelő köztisztviselő esetén gyermeke hároméves koráig
a) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a köztisztviselő hozzájárulása esetén alkalmazható,
b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el,
d) a köztisztviselő számára éjszakai munkavégzés nem rendelhető el.
(5) A gyermekét egyedül nevelő köztisztviselő számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli 
munkaidő vagy készenlét – az 57. § (5) bekezdésében foglaltakat kivéve – csak hozzájárulásával rendelhető el.”

227. § (1) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 63.  § 
(2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár a következő időszakok alapján:]
„e) a 47.  § (11)  bekezdés a), b), h), j), k), n) és o)  pontjában, valamint a  47.  § (11a)  bekezdésében meghatározott 
esetek, valamint”

 (2) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 63.  §-a 
a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) Az apa a gyermek örökbefogadása esetén, legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé 
válását követő második hónap végéig nyolc, ikergyermekek örökbefogadása esetén tíz munkanap pótszabadság 
igénybevételére jogosult.”

228. §  A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény a következő 
66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § [Szülői szabadság]
(1) A köztisztviselőt gyermeke hároméves koráig összesen negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg.
(2) A  szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a  közszolgálati jogviszony az  igénybevételkor egy éve 
fennálljon.
(3) A  szülői szabadságot a  köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A  köztisztviselő az  erre 
vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a  szabadság kezdete előtt bejelenti. A  munkáltató a  különleges 
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jogállású szerv működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szülői szabadság kiadását – legfeljebb hatvan 
nappal – elhalaszthatja, és ennek indokát, valamint a szabadság kiadásának javasolt időpontját a köztisztviselővel 
egyidejűleg írásban közli.
(4) A  munkáltató a  szülői szabadságra jogosult köztisztviselő részére igazolást ad a  kiadott szülői szabadság 
tartamáról, ebben feltünteti a korábbi munkáltató által kiadott szülői szabadság tartamát is.”

229. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 70.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  köztisztviselő a  66/A.  § alapján kiadott szülői szabadság tartamára az  illetmény tíz százalékára jogosult, 
amelyet csökkenteni kell az  erre az  időszakra a  köztisztviselőnek megfizetett, a  kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A.  § (1)  bekezdése vagy 42/e.  § (1)  bekezdése szerinti 
gyermekgondozási díj, a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20.  § (1)  bekezdése szerinti 
gyermekgondozást segítő ellátás összegével.”

230. § (1) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103.  § 
(1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„1a. apa: a Ptk. szerint szülői felügyelettel rendelkező apai jogállású férfi vagy örökbefogadó férfi;”

 (2) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103.  § 
(1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„8. gyermek: a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, 
ideértve, ha a  különélő szülők a  közös szülői felügyelet gyakorlásakor a  gyermeket saját háztartásukban egymást 
felváltva, azonos időtartamban nevelik, gondozzák;”

231. §  A különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 105.  §-a 
a következő (28)–(30) bekezdéssel egészül ki:
„(28) e  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel  
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított 10.  § (5)  bekezdését a  Módtv. hatálybalépését követő igényérvényesítés 
esetén kell alkalmazni.
(29) A  köztisztviselő a  2022. augusztus 2. és 2022. december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke 
után a  Módtv. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult a  47.  § (11a)  bekezdése szerinti apai 
munkaidő-kedvezményt igénybe venni.
(30) Ha a köztisztviselő gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, a szülői 
szabadságot – a köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig kell kiadni.”

232. § (1) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 107.  § 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„b) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

 (2) A  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 107.  § 
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

233. §  A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény
a) 25. § (1) bekezdés g) pontjában a „közszolgálati jogviszonya időtartamát,” szövegrész helyébe a „közszolgálati 

jogviszonya – határozott időre létesített közszolgálati jogviszony esetén a  jogviszony 23.  § (3)  bekezdése 
figyelembevételével meghatározott – időtartamát,” szöveg,

b) 28. § (5) bekezdés a) pontjában a „64. §-át,” szövegrész helyébe a „64. §-át, 66/A. §-át,” szöveg,
c) 47.  § (12)  bekezdésében a „kell mentesíteni” szövegrész helyébe a „kell mentesíteni a  rendelkezésre állási, 

illetve munkavégzési kötelezettség teljesítése alól” szöveg,
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d) 63.  § (1)  bekezdésében az  „a (3)–(15)  bekezdésben” szövegrész helyébe az  „a (3)–(15)  bekezdésben és 
a 66/A. §-ban” szöveg,

e) 64. § (1) bekezdésében a „szabadságot az” szövegrész helyébe a „szabadságot – a 63. § (12)–(14) bekezdése 
szerinti pótszabadság, valamint a 66/A. § szerinti szabadság kivételével – az” szöveg,

f ) 64. § (6) bekezdésében a „bekezdése” szövegrész helyébe a „bekezdése, valamint a 66/A. §” szöveg,
g) 64.  § (8)  bekezdésében a „szabadságát kivételesen” szövegrész helyébe a „szabadságát – a  66/A.  § szerinti 

szabadság kivételével – kivételesen” szöveg,
h) 64.  § (13)  bekezdésében az  „arányos szabadságot nem” szövegrész helyébe az  „arányos szabadságot  

– a 66/A. § szerinti szabadság kivételével – nem” szöveg,
i) 66.  § (8)  bekezdésében az  „a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő” szövegrész helyébe  

az „az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának” szöveg
lép.

234. §  Hatályát veszti a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi  
CVII. törvény 94. § (3) bekezdésében a „nem köt álláskeresési megállapodást,” szövegrész.

35. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

235. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 
57. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a munkanélküli” szövegrész helyébe az „az álláskeresési” szöveg lép.

36. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

236. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 6. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az  (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozót 
megilleti az Mt. 118–120. §-a szerinti szabadság.”

237. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § e törvény
a) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/eK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,
b) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló  
2020. évi CXXX. törvény módosítása

238. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 3. § (1) bekezdése 
a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„3a. apa: a Ptk. szerint apai jogállású férfi, vagy az örökbefogadó férfi;”

 (2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 3. § (1) bekezdése 
a következő 13a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„13a. gondozást végző foglalkoztatott: az a foglalkoztatott, aki a kezelőorvos által igazolt súlyos egészségügyi okból 
jelentős gondozásra vagy támogatásra szoruló hozzátartozójának, vagy a  foglalkoztatottal közös háztartásban élő 
személynek személyes gondozást vagy támogatást nyújt;”
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 (3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 3. § (1) bekezdés 
14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. gyermek: a  családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, 
ideértve, ha a  különélő szülők a  közös szülői felügyelet gyakorlásakor a  gyermeket saját háztartásukban egymást 
felváltva, azonos időtartamban nevelik vagy gondozzák, valamint a 13. pont szerinti fogyatékos gyermeket is;”

239. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény a  következő 
41/A. §-sal egészül ki:
„41/A. § [ A munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség]
(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a szolgálati jogviszony kezdetétől számított hét napon belül írásban 
tájékoztatja a foglalkoztatottat
a) az alkalmazható munkarendekről és azok kereteiről,
b) az illetménnyel való elszámolás módjáról, az illetményfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
c) az illetmény- és egyéb juttatások megállapításának szabályairól,
d) a szabadságnapok számítási módjáról és kiadásának szabályairól,
e) a szolgálati jogviszony megszűnésével vagy megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmentési 
idő megállapításának szabályairól,
f ) a munkáltató képzési politikájáról, a  foglalkoztatott által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról, 
valamint
g) a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatos közterhet megfizeti.
(2) Az (1) bekezdésben előírt tájékoztatás szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére hivatkozással is 
megadható.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározottak változásáról a  munkáltató a  foglalkoztatottat legkésőbb a  változás 
hatálybalépésének napján írásban tájékoztatja. Nem terheli a  munkáltatót tájékoztatási kötelezettség,  
ha a tájékoztatást a (2) bekezdés szerint adta meg.”

240. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény VI. fejezete 
a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A.  § (1) A  foglalkoztatott gyermeke nyolcéves koráig, valamint a  gondozást végző foglalkoztatott kérheti 
a részmunkaidőben való foglalkoztatását. A foglalkoztatottnak kérelmét írásban indokolnia kell és meg kell jelölnie 
a módosítás időpontját.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelemre a  munkáltatói jogkör gyakorlója tizenöt napon belül köteles írásban 
nyilatkozni. A  kérelem elutasítása esetén a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  nyilatkozatát köteles megindokolni. 
A  kérelem jogellenes elutasítása vagy a  nyilatkozat elmulasztása esetén a  bíróság a  munkáltató hozzájáruló 
nyilatkozatát pótolja.
(3) A  gondozást végző foglalkoztatott a  részmunkaidőt legkorábban a  kezelőorvos által kiállított igazolás 
munkáltatóhoz történő benyújtásától számított 15 napot követően veheti igénybe, legfeljebb két év időtartamra.”

241. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény a  következő 
62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § [A munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség külföldi munkavégzés esetén]
(1) A  várhatóan négy egymást követő hetet meghaladó, a  60–62.  §-ban meghatározott külföldön történő 
munkavégzés esetén a  foglalkoztatottat legkésőbb a  külföldre való kiutazást megelőző hét nappal írásban 
tájékoztatni kell
a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásról,
c) a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az  utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének 
szabályairól, feltételeiről,
d) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről,
e) a hazatérésre irányadó szabályokról.
(2) Nem terheli a  munkáltatót tájékoztatási kötelezettség olyan munkafeltételről, amelyben a  felek írásban 
kifejezetten megállapodtak, vagy amiről szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabály rendelkezik.
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(3) Az  (1)  bekezdés c)–e)  pontjában előírt tájékoztatás szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére 
történő hivatkozással is megadható.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott munkafeltételek változásáról a  munkáltató a  41/A.  § (3)  bekezdésében 
foglaltak szerint tájékoztatja a foglalkoztatottat.”

242. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény a  következő 
67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § [Speciális indokolási kötelezettség]
(1) A  munkáltató – a  foglalkoztatott kérelmére – indokolási kötelesség hiányában is megindokolja a  szolgálati 
jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a  foglalkoztatott hivatkozása szerint a  szolgálati 
jogviszony megszüntetésére
a) a 49/A. § szerint biztosított részmunkaidő,
b) a 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti munkaidő-kedvezmény, vagy
c) a 122. § szerinti apasági szabadság vagy a 122/A. § szerinti szülői szabadság
igénylése vagy igénybevétele miatt került sor.
(2) A  foglalkoztatott az  (1)  bekezdés szerinti jognyilatkozat indokolását annak közlésétől számított tizenöt napon 
belül írásban kérheti. A munkáltató az indokolást a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül közli.”

243. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 75. § (1) bekezdése 
a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(A munkáltatói jogkör gyakorlója felmentéssel nem szüntetheti meg a szolgálati jogviszonyt)
„j) a 85. § (1) bekezdés m) és p) pontjában meghatározott távollét,
k) az apasági és a szülői szabadság”
(időtartama alatt.)

244. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 85. § (1) bekezdése 
a következő p) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)
„p) a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozója, vagy a  foglalkoztatottal közös háztartásban élő 
személy személyes gondozása nyújtása céljából évente legfeljebb öt munkanapra.”

 (2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 85. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés (1)  bekezdés a)–o)  pontja szerinti 
esetében – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a foglalkoztatott a távollét idejére távolléti díjra jogosult.”

 (3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 85. §-a a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés p) pontja szerinti esetben a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa 
igazolja.”

245. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 108. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„108. § [A foglalkoztatottat megillető szabadság]
A foglalkoztatott alap-, pót-, szülési, apasági, szülői és illetmény nélküli szabadságra jogosult, emellett a tisztviselő 
betegszabadságra, a pénzügyőr egészségügyi szabadságra jogosult.”

246. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 114.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdés nem vonatkozik a 122. § és 122/A. § szerinti pótszabadságra.”

247. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 117.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén, ha a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  arányos 
szabadságot nem adta ki, az  arányos szabadságot (ha a  foglalkoztatottnak van fennmaradó szabadsága)  
– az apasági és a szülői szabadságot kivéve – meg kell váltani.”
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248. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 122. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„122. § [Apasági szabadság]
(1) Az  apa gyermeke születése esetén legkésőbb a  gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása 
esetén legkésőbb az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig  
tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, 
legfeljebb két részletben kell kiadni. Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha a gyermeke halva 
születik, vagy meghal.
(2) A  foglalkoztatottat az  apasági szabadság első öt, ikergyermekek születése esetén az  első hét 
munkanapjára távolléti díj, a  hatodik munkanapjától a  tizedik munkanapjáig, ikergyermekek születése esetén  
a nyolcadik munkanapjától a tizedik munkanapjáig a távolléti díj negyven százaléka illeti meg.
(3) Az apasági szabadság tekintetében nem alkalmazható a 113. § (6) bekezdése.”

249. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény a  következő 
122/A. §-sal egészül ki:
„122/A. § [Szülői szabadság]
(1) A foglalkoztatottat gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg.
(2) A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a szolgálati jogviszony egy éve fennálljon.
(3) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  szülői szabadságot a  foglalkoztatott kérésének megfelelő időpontban adja 
ki. A munkáltatói jogkör gyakorlója a 113. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a szülői szabadság kiadását 
– legfeljebb hatvan nappal – elhalaszthatja, ennek indokát és a kiadás általa javasolt időpontját a foglalkoztatottal 
írásban köteles közölni. A  foglalkoztatott már megkezdett szülői szabadságát a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
a 113. § (6) bekezdésében meghatározott esetben nem szakíthatja meg.
(4) A  foglalkoztatott a  szülői szabadság tartamára a  távolléti díj tíz százalékára jogosult, amelyet csökkenteni 
kell az  erre az  időszakra a  foglalkoztatottnak megfizetett, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló  
1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése vagy 42/e. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20.  § (1)  bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás 
összegével.”

250. § (1) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 215.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  foglalkoztatott a bíróság előtt – indokolással alátámasztva – arra hivatkozik, hogy a szolgálati viszonyát 
ténylegesen
a) a 49/A. § szerinti részmunkaidő,
b) a 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti munkaidő-kedvezmény, vagy
c) a 122. § szerinti apasági szabadság vagy a 122/A. § szerinti szülői szabadság
igénylése vagy igénybevétele miatt szüntették meg, a  munkáltató köteles bizonyítani, hogy a  szolgálati viszony 
megszüntetésére nem ebből az okból került sor.”

 (2) A  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 215.  §-a 
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 49/A. § (2) bekezdése szerinti munkáltató hozzájáruló nyilatkozatának pótlása iránti perben a bíróság soron 
kívül jár el.”

251. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény a  következő 
257/B. §-sal egészül ki:
„257/B.  § [Átmeneti rendelkezések az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi 
LXXIV. törvényhez]
(1) e  törvénynek az  egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvénnyel  
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit – e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.
(2) A  41/A.  § és a  62/A.  § rendelkezéseiben foglalt tájékoztatási kötelezettség a  munkáltatót a  2022. július 31-én 
szolgálati viszonyban állók vonatkozásában csak a foglalkoztatott, a Módtv. hatálybalépését követő három hónapon 
belül benyújtott, erre irányuló írásbeli kérelme esetén terheli. A kérelem előterjesztése esetén a munkáltatói jogkört 
gyakorló az írásbeli tájékoztatási kötelezettségét harminc napon belül teljesíti.
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(3) A foglalkoztatott 2022. augusztus 2. és 2022. december 31. között született vagy örökbefogadott gyermeke után 
a Módtv. hatálybalépésétől számított két hónapon belül jogosult a 122. § szerinti apasági szabadságot igénybe venni,  
ha a Módtv. hatálybalépése előtt
a) a 122. § szerinti gyermek születése esetén járó pótszabadságot nem vette igénybe, vagy
b) a 122.  § szerinti gyermek születése esetén járó pótszabadságot igénybe vette, annak és a  122.  § szerinti  
apasági szabadság különbözetének megfelelő munkanapok tartamára.
(4) A  munkáltatói jogkör gyakorlója, ha a  foglalkoztatott gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között 
tölti be a harmadik életévét, a szülői szabadságot – a foglalkoztatott kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb  
2023. június 30-ig terjedő időszakban adja ki.”

252. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 260.  §-a 
a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) az európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és a tanácsi irányelv,
h) a szülők és gondozók vonatkozásában a  munka és a  magánélet közötti egyensúlyról és a  2010/18/eU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a tanácsi irányelv.”

253. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 2. mellékletében 
foglalt táblázat „VI. A  jelentkező jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok” cím „A jelentkezőnek 
a  jelentkezést megelőző egy évben szerzett jövedelmei:” sorában a  „munkanélküli” szövegrész helyébe 
az „álláskeresési” szöveg lép.

254. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
216. § (4) bekezdésében a „nem köt álláskeresési megállapodást,” szövegrész.

38. Záró rendelkezések

255. § (1) ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 20. § és a 257. § (2) bekezdése 2023. április 22-én lép hatályba.
 (3) A  19.  §, a  21.  § (1)  bekezdése, a  22.  §, a  24.  § (1) és (3)  bekezdése, a  25.  § (2)  bekezdése, a  26.  § és a  28.  §  

2024. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A  31.  §, a  32.  §, a  37.  §, a  41.  § (2)  bekezdése, a  43.  § d)  pontja és a  257.  § (6)  bekezdése 2024. április 1-jén lép 

hatályba.
 (5) A 24. § (4) és (5) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

256. §  A
a) 71.  §, a  72.  § és a  74.  § (2)  bekezdése az  Alaptörvény 25.  cikk (8)  bekezdése, valamint 26.  cikk (1) és 

(2) bekezdése alapján,
b) 77. §, a 79. § és a 80. § (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

257. § (1) A  25. alcím a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i  
96/71/eK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Az  5. alcím az  egyéni védőeszközökről és a  89/686/eGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2016. március 9-i (eU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

 (3) A  25. alcím a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/eK irányelv 
módosításáról szóló, 2018. június 28-i (eU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

 (4) A  2. alcím, a  12. alcím, a  14. alcím, a  21–25. alcím, a  27. alcím, a  32–34. alcím, a  36. alcím és a  37. alcím  
az  európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i  
(eU) 2019/1152 európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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 (5) A  2. alcím, a  12. alcím, a  21. alcím, a  22. alcím, a  24. alcím, a  25. alcím, a  27. alcím, a  28. alcím, a  32–34. alcím,  
a 36. alcím és a 37. alcím a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és 
a 2010/18/eU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (6) Az 5. alcím a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
védelméről szóló 2004/37/eK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (eU) 2022/431 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi LXXV. törvény
egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról*

1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény módosítása

1. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII. törvény 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti adatokat az  egészségbiztosítási szerv az  érintett halálát követő 10  évig, amennyiben 
az  adatkezeléssel érintett ügyben bírósági eljárás indult, amely a  10  éves őrzési időn túlmutat, akkor az  ügy 
lezárásának időpontjáig kezeli. ezt követően az adatokat meg kell fosztani a személyes azonosítás lehetőségétől.”

2. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII. törvény a következő 36/C. §-sal egészül ki:
„36/C.  § Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról 
szóló 2022.  évi LXXV.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv1.) megállapított 22.  § (6)  bekezdésében, 35/f.  § 
(3)  bekezdésében, 35/I.  § (1)  bekezdésében, 35/J.  § (2)  bekezdésében és 35/M.  § (1)  bekezdésében foglaltakat 
a 2023. január 1. napján már kezelt adatok vonatkozásában is alkalmazni kell.”

3. §  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
a) 35/f. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
b) 35/I. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
c) 35/J. § (2) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg,
d) 35/M. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „10” szöveg
lép.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

4. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 61.  § (5)–(5b)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, az  egyéni vállalkozó, a  mezőgazdasági őstermelő és 
a  Tbj.  87.  § (3)  bekezdése szerinti személy a  csecsemőgondozási díj, az  örökbefogadói díj, a  gyermekgondozási 
díj, a  táppénz, a  baleseti táppénz és a  méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátás iránti kérelmet kizárólag 
az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített, a Kormány rendeletében meghatározott egységes, személyre 
szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: személyre szabott ügyintézési felület) közzétett űrlap alkalmazásával, 
kizárólagosan az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: eüsztv.) szerinti elektronikus úton (a továbbiakban: elektronikus út) nyújthatja be.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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(5a) A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmek benyújtása, továbbá a kifizetőhely 
feladatellátása során az egészségbiztosító által rendszeresített, az egészségbiztosító honlapján, illetve a személyre 
szabott ügyintézési felületen közzétett nyomtatványoknak megfelelő érvényes nyomtatványokat kell használni.
(5b) A  gyermek születésének napján nem biztosított szülő nő és vér szerinti apa a  gyermekgondozási díj 42/e.  § 
alapján történő megállapítása iránti kérelmet, továbbá a  biztosított az  utazási költségtérítési támogatás és 
az  egyszeri segély iránti kérelmet az  egészségbiztosító által erre a  célra rendszeresített és a  személyre szabott 
ügyintézési felületen közzétett nyomtatványon is benyújthatja.”

 (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 61. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel 
egészül ki:
„(11) Az  1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
a  társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a  társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény módosításáról szóló 2008.  évi IV.  törvény (a  továbbiakban: kerekítési törvény) 
szerinti kerekítési szabályokat az  egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, a  baleseti táppénz, az  utazási költségtérítési 
támogatás, a  méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátás és az  50.  § (5)  bekezdése szerinti segély iránti 
kérelmek elbírálásakor kizárólag a folyósítás során kell alkalmazni olyan módon, hogy a kerekítést az adott időszakra 
vonatkozóan folyósítandó ellátás bruttó összegére és az  ellátásból teljesített levonás után fennmaradó összegre 
vonatkozóan is végre kell hajtani. Az ellátások megállapítása és összegük módosítása során a naptári napi alapot, 
illetve összeget a kerekítési törvény szerinti kerekítési szabályokra tekintet nélkül, két tizedesjegy pontossággal kell 
meghatározni.
(12) Az  egészségbiztosítási szerv a  pénzbeli egészségbiztosítási ellátás összegének a  42/D.  § (4), (9) és 
(11)  bekezdése és 42/e.  § (9)  bekezdése szerinti felülvizsgálatáról szóló tájékoztatását az  ellátásban részesülő 
személy (a  továbbiakban: ellátott) részére – amennyiben az  ellátott biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel 
rendelkezik – az eüsztv. szerinti elektronikus úton kézbesíti. Az elektronikus dokumentum kézbesítésére az eüsztv. 
14.  §-ában és 15.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal, hogy az  eüsztv. 15.  § 
(3)  bekezdésétől eltérően, ha a  szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a  küldeményt a  címzett kétszeri értesítése 
ellenére nem vette át, az elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a második értesítés igazolásban 
feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon. Biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel nem rendelkező 
ellátott részére a  tájékoztatás postai úton is kézbesíthető. A  tájékoztatáshoz – annak kézbesítési módjától 
függetlenül – joghatás nem kapcsolódik.
(13) Az  egészségbiztosítási szerv a  tárgyév december 1. napján csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban 
vagy gyermekgondozási díjban részesülő ellátottat a  tárgyév december 15. napjáig elektronikus úton tájékoztatja 
az  adóelőleg-nyilatkozat lehetőségéről és annak következményeiről a  tárgyévet követő  év vonatkozásában. 
Az  elektronikus dokumentum kézbesítésére az  eüsztv. 14.  §-ában és 15.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket alkalmazni kell azzal, hogy az eüsztv. 15. § (3) bekezdésétől eltérően, ha a szolgáltató azt igazolja 
vissza, hogy a  küldeményt a  címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az  elektronikus dokumentumot 
kézbesítettnek kell tekinteni a  második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon. 
Biztonságos kézbesítési szolgáltatási címmel nem rendelkező ellátott részére a  tájékoztatás postai úton is 
kézbesíthető. A tájékoztatáshoz – annak kézbesítési módjától függetlenül – joghatás nem kapcsolódik.
(14) Az  egészségbiztosítási szerv az  általa kifizetett pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, baleseti táppénz és 
méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátás teljes összegéről, a  kifizetett összegről és a  levont adóelőlegről 
a  naptári  évet követő január 31. napjáig az  igazolást elektronikus úton küldi meg. Az  elektronikus dokumentum 
kézbesítésére az  eüsztv. 14.  §-ában és 15.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell azzal, 
hogy az  eüsztv. 15.  § (3)  bekezdésétől eltérően, ha a  szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a  küldeményt a  címzett 
kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az  elektronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a  második 
értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon. Biztonságos kézbesítési szolgáltatási 
címmel nem rendelkező ellátott részére a  tájékoztatás postai úton is kézbesíthető. A  tájékoztatáshoz – annak 
kézbesítési módjától függetlenül – joghatás nem kapcsolódik.”

5. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 62.  § (1) és (1a)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  pénzbeli egészségbiztosítási ellátás és a  baleseti táppénz iránti kérelmet – az  (1a)  bekezdésben foglalt 
kivételekkel  – a  biztosítottnak a  Tbj. 4.  § 4.  pontja szerinti foglalkoztatójánál kell előterjeszteni. e  szerint kell 
a kérelmet benyújtani akkor is, ha a volt biztosított a megszűnt jogviszonyából kíván ellátást igényelni.
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(1a) Az  egyéni vállalkozónak, a  mezőgazdasági őstermelőnek és a  Tbj. 87.  § (3)  bekezdése szerinti természetes 
személynek a  pénzbeli egészségbiztosítási ellátás és a  baleseti táppénz iránti kérelmet, továbbá a  gyermek 
születésének napján nem biztosított szülő nőnek és vér szerinti apának a  42/e.  § szerinti gyermekgondozási díj 
megállapítása iránti kérelmet az egészségbiztosítóhoz kell benyújtania.”

 (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 62. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) A  kérelemnek az  (1a)  bekezdés szerinti előterjesztése során az  eljárást kezdeményező természetes személy 
ügyfél ügyintézési rendelkezést tesz, amelyben nyilatkozik arról, hogy vállalja-e az  eüsztv. 14.  §-a szerinti 
követelmények teljesítését. elektronikus úton történő kapcsolattartás választása esetén az egészségbiztosítási szerv 
az eljárás során keletkező döntéseit, iratait, nyilatkozatait az eüsztv. 15. § (2) bekezdése szerint kézbesíti.
(1c) Az (1b) bekezdést az (1) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése során akkor kell alkalmazni, ha a foglalkoztató 
kifizetőhellyel nem rendelkezik.”

 (3) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, – a (2d) és (2e) bekezdés kivételével – a gyermekgondozási díj 
és a táppénz iránti kérelmet
a) a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
b) egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító
bírálja el.”

 (4) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 62.  §-a a  következő (2e)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2e) A gyermekgondozási díjnak a 42/e. § szerint a vér szerinti apa részére történő megállapítása iránt benyújtott 
kérelmet, ha a  vér szerinti apa a  gyermek születése napján biztosított, a  munkáltatójának a  székhelye szerint, 
egyéb esetben a  lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el. A  gyermekgondozási 
díjnak a 42/e. § szerint a szülő nő részére történő megállapítása iránti benyújtott kérelmet, ha a szülő nő a gyermek 
születése napján nem biztosított, a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el.”

 (5) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 62. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Ha a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, illetve a gyermekgondozási díj folyósítása alatt a biztosított 
biztosítási jogviszonya megszűnik, az  ellátás továbbfolyósításáról ugyanazon szerv gondoskodik, amely 
a  folyósításra a  biztosítási jogviszony megszűnéséig is hatáskörrel rendelkezett. Ha az  ellátás folyósításának 
ideje alatt a  biztosított foglalkoztatót vált, az  új foglalkoztató szerinti – a  (2c)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerint 
meghatározott – szerv folyósítja a már megállapított ellátást.”

 (6) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 62.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  biztosítási jogviszony megszűnését követően a  baleseti táppénzt ugyanazon szerv folyósítja tovább, 
amely a  folyósításra a  biztosítási jogviszony megszűnéséig is hatáskörrel rendelkezett. Ha a  baleseti táppénznek 
a  biztosítási jogviszony megszűnését követő folyósítása alatt az  ellátásban részesülő újabb biztosítási jogviszonyt 
létesít, az  újabb biztosítási jogviszony kezdetét megelőző nappal a  (2)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti szerv 
az  ellátás folyósítását megszünteti. A  keresőképtelenség folyamatos fennállása esetén a  biztosított – az  újabb 
biztosítási jogviszonya alapján benyújtott kérelme alapján – az 55. § (1b) bekezdése alkalmazásával válhat jogosulttá 
ismételten baleseti táppénzre.”

6. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a következő 79/B. §-sal egészül ki:
„79/B.  § (1) Az  egészségbiztosító a  megállapított, illetve folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokról, 
a  baleseti táppénzről, az  utazási költségtérítési támogatásról, a  méltányosságból engedélyezett pénzbeli 
ellátásokról és az  egyszeri segélyről a  hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatok hatékony ellátása, 
a  társadalombiztosítási kifizetőhelyek e.  Alappal szembeni elszámolásának biztosítása, statisztikai 
adatszolgáltatások előállítása és teljesítése, más szervek részére adatszolgáltatás teljesítése, továbbá jogszabályban 
meghatározott egyéb feladat ellátása érdekében nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra az egészségbiztosító nyilvántartást vezet az ellátott
1. természetes személyazonosító adataira és TAJ-számára,
2. családi állapotára és az ellátás szempontjából releváns hozzátartozói kapcsolatára,
3. lakóhelyére és tartózkodási helyére,
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4. levelezési címére, folyósítási címére, szállása címére,
5. bankszámlaszámára,
6. biztosítási idejére,
7. foglalkoztatójára, foglalkozására, munkakörére, tevékenységére,
8. tanulmányi idejére,
9. más rendszeres pénzellátásban való részesülése tényére és időtartamára,
10. jövedelmeire,
11. részére megállapított, illetve folyósított egészségbiztosítási ellátás jogcímére, az  ellátásra való jogosultság és 
a folyósítás időtartamára, az ellátás összegére,
12. keresőképtelenségére, keresőképtelenségének jogcímére,
13. balesetével összefüggő körülményekre,
14. részére folyósított ellátás melletti keresőtevékenység végzésének tényére,
15. ellátásának megállapításához szükséges egészségügyi adatokra,
16. ellátás iránti kérelmének az elbírálása során figyelembe vett gyermekre
vonatkozó adatokról, továbbá minden olyan, törvényben előírt személyes adatról vagy jogszabályban előírt 
egyéb adatról, amely az ellátás iránti kérelem elbírálása, az ellátás megállapítása, illetve folyósítása szempontjából 
jelentőséggel bír.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés 11.  pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles 
nyilvántartásnak minősül.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából a  kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató minden 
hónap 20. napjáig, kizárólagosan elektronikus úton a  (7)  bekezdés szerinti adatszolgáltatást köteles teljesíteni. 
Adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha a  tárgyhónapban nem került sor pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, 
illetve baleseti táppénz folyósítására.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító 
által erre a célra rendszeresített – a személyre szabott ügyintézési felületen közzétett – nyomtatvány alkalmazásával 
küldheti meg az egészségbiztosító részére.
(6) Ha a  (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítését követően megállapításra kerül, hogy a biztosított ellátás 
iránti kérelmét a  kifizetőhely tévesen utasította el, az  ellátás összegét tévesen állapította meg, vagy az  ellátást 
tévesen folyósította, az adatszolgáltatásban emiatt tévesen közölt adatokat a téves adatközlést követően benyújtott 
havi adatszolgáltatásban köteles módosítani.
(7) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatáson a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató feltünteti
a) a foglalkoztató nevét, adószámát, székhelyét,
b) az adatszolgáltatás hónapját,
c) az általa folyósított ellátások tárgyhavi összesített elszámolására vonatkozó adatokat,
d) ellátottanként az  ellátásban részesülő személyekre, szükség szerint a  gyermekekre, valamint a  folyósított 
ellátásokra vonatkozó jogszabály szerinti adatokat,
e) ellátottanként a  pénzbeli egészségbiztosítási, illetve a  családtámogatási ellátások közötti választási szabályok 
alkalmazására tekintettel felmerült beszámításra vagy levonásra vonatkozó adatokat,
f ) ellátottanként a  korábban már elszámolt ellátásokkal összefüggésben a  tárgyhónapban bekövetkezett 
változásokra vonatkozó, jogszabály szerinti adatokat,
g) tárgyhónapra összesítve a  korábban már elszámolt ellátásokkal összefüggésben utólagosan, a  tárgyhónapban 
teljesített kifizetésekkel, illetve a  biztosított által visszafizetett jogalap nélküli ellátásokkal kapcsolatos, 
az  egészségbiztosító által a  kifizetőhellyel szemben hozott fizetési meghagyásban szereplő, valamint az  állami 
adóhatóságtól visszaigénylendő közterhekkel kapcsolatos adatokat.
(8) A  (4)–(7)  bekezdéstől eltérően a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az  egészségbiztosító részére az  általuk 
megállapított és folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokról és baleseti táppénzről kizárólag összesített 
elszámolási adatokra vonatkozó adatszolgáltatást teljesítenek. Az  adatszolgáltatást a  polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok papíralapon, minden hónap 20. napjáig kötelesek teljesíteni.
(9) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba felvett adatok igénylésére alkalmazni kell a 79. § (3)–(6) bekezdését.”

7. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény XI. fejezete a következő 82/T–82/W. §-sal 
egészül ki:
„82/T.  § A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, az  egyéni vállalkozó, a  mezőgazdasági őstermelő és 
a Tbj. 87. § (3) bekezdése szerinti személy 2023. december 31. napjáig a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói 
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díj, a  gyermekgondozási díj, a  táppénz és a  baleseti táppénz iránti kérelmet elektronikus úton a  61.  § 
(5)  bekezdésének 2023. június 30. napján hatályos rendelkezése alapján is benyújthatja, ha 2023. június 30-ig 
az illetékes kormányhivatalnál kezdeményezte a regisztrációját.
82/U.  § A 79/B.  § (4)–(8)  bekezdése szerinti adatszolgáltatást a  kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató első 
alkalommal – a  2023. július hónapban folyósított ellátásokra vonatkozóan – 2023. augusztus 20. napjáig köteles 
teljesíteni.
82/V.  § Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról 
szóló 2022.  évi LXXV.  törvény által megállapított 39/A.  § (1)  bekezdését, 42/e.  § (5) és (6)  bekezdését, 61.  §  
(5)–(5b) bekezdését és 62. § (1b)–(1c), (4) bekezdését a 2023. június 30-át követően benyújtott kérelmek elbírálása 
során kell alkalmazni.
82/W.  § Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló 
2022.  évi LXXV.  törvény által megállapított, illetve módosított 46.  § (1)–(1a)  bekezdését, 47.  § (2)  bekezdését,  
48.  § (1)  bekezdését, 61.  § (11)–(14)  bekezdését és 62.  § (1)–(1a), (2), (2e)–(3)  bekezdését a  2023. július 1-jén 
folyamatban lévő eljárásokban, illetve 2023. július 1-jén folyósított ellátások esetében is alkalmazni kell.”

8. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
a) 39/A.  § (1)  bekezdésében a  „napján fennálló” szövegrész helyébe a  „napján kizárólag ugyanannál 

a foglalkoztatónál fennálló” szöveg,
b) 42/e. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „havi” szövegrész helyébe a „naptári napi” szöveg,
c) 42/e. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „százaléka” szövegrész helyébe a „százalékának harmincad része” 

szöveg,
d) 42/e.  § (6)  bekezdésében a  „havonta a  minimálbér kétszeresének 70 százalékánál” szövegrész helyébe 

a „minimálbér kétszerese 70 százalékának harmincad részénél” szöveg,
e) 46. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „keresőképtelenség első napját” szövegrész helyébe a „táppénzre 

való jogosultság első napját” szöveg,
f ) 46.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „egyévesnél” szövegrész helyébe az  „egyéves vagy annál” szöveg és 

a „nyolcvannégy naptári” szövegrész helyébe a „nyolcvannégy, egyedülálló szülőnek százhatvannyolc naptári” 
szöveg,

g) 46. § (1) bekezdés d) pontjában a „háromévesnél” szövegrész helyébe a „hároméves vagy annál” szöveg,
h) 46. § (1) bekezdés e) pontjában a „hatévesnél” szövegrész helyébe a „hatéves vagy annál” szöveg,
i) 46. § (1a) bekezdésében a „születésnapjáig” szövegrész helyébe a „születésnapját megelőző napig” szöveg,
j) 47. § (2) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg, a „pihenőnapra,” szövegrész helyébe 

a  „pihenőnapra és munkaszüneti napra,” szöveg és az  „azt követő munkanapon (munkaszüneti napon)” 
szövegrész helyébe az „ezen napokat követő első munkanapon” szöveg,

k) 47.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „keresőképtelenségnek arra a  tartamára, amelyre a  biztosított a  teljes 
keresetét megkapja, illetve, ha a  keresetét részben kapja meg, a  részben megkapott kereset után” 
szövegrész helyébe a  „táppénzre való jogosultság első napjának azon részére, amely alatt a  biztosított 
keresőtevékenységet folytatott” szöveg,

l) 48. § (1) bekezdésében a „(1) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
a) 47.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „keresőképtelenségnek arra az  időtartamára, amely alatt a  biztosítás 

szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a” szövegrész,
b) 49. §-a.

3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

10. § (1) A  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a  társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 
1998. évi XXXIX. törvény 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Minden munkáltató, amely legalább 100 fő pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, 
köteles gondoskodni törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott társadalombiztosítási és egyéb 
feladatok ellátásáról, ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet (a továbbiakban: kifizetőhely) hoz létre. 
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A  kifizetőhely helyett a  társadalombiztosítási, illetve egyéb feladatokat –  az  erre irányuló megállapodás alapján  – 
más szervezet is elláthatja; az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel szemben azonban a felelősség 
ez  esetben is a  foglalkoztatót terheli. A  központosított illetményszámfejtést végző illetményszámfejtő hely 
társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik.
(2) Magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az  alap kezeléséért felelős 
társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodás alapján kifizetőhelyet létesíthet. A  kifizetőhelyen végzett 
társadalombiztosítási feladatokat a megállapodásban kell rögzíteni. Ha a kifizetőhely létesítésére irányuló eljárásban 
az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
kormányhivatal) azt állapítja meg, hogy megállapodás megkötése nem indokolt, a  magánszemély, jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet erre irányuló kérelmét határozattal elutasítja.”

 (2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi 
XXXIX. törvény 9. §-a a következő (5)–(20) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)  bekezdés alapján a  munkáltató akkor köteles kezdeményezni a  kormányhivatalnál a  kifizetőhelyként 
történő nyilvántartásba vételét, ha a  pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult foglalkoztatottak létszáma 
tartósan – legalább hat egymás követő hónapban – meghaladja a 100 főt.
(6) Ha a  munkáltató az  (5)  bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a  kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (6) bekezdése szerinti mulasztási bírság fizetésére kötelezhető.
(7) A Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő
a) az (5) bekezdésben foglalt feltétel bekövetkezése esetén a (8) bekezdésben,
b) az (1) bekezdés szerint kifizetőhelyet működtető foglalkoztató foglalkoztatotti létszámának 100 fő alá csökkenése 
esetén a (9) bekezdésben,
c) a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a  baleseti táppénz megállapítása, folyósítása és ellenőrzése céljából 
a (10) bekezdésben
foglalt adattartalommal adatszolgáltatást teljesít elektronikus úton a Magyar Államkincstár részére.
(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a foglalkoztató nevét,
b) a foglalkoztató adószámát,
c) annak a  jelzését, hogy a  foglalkoztató pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult foglalkoztatottainak 
a létszáma meghaladta a 100 főt.
(9) A (7) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a foglalkoztató nevét,
b) a foglalkoztató adószámát,
c) annak a  jelzését, hogy a  foglalkoztató pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult foglalkoztatottainak 
a létszáma 100 fő alá csökkent.
(10) A (7) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatás tartalmazza a biztosítotti nyilvántartásba bejelentett személy
a) foglalkoztatójának nevét,
b) foglalkoztatójának adószámát,
c) nevét,
d) TAJ számát,
e) jogviszonyának megnevezését és jogcímkódját,
f ) jogviszonyának időtartamát,
g) jogviszonya szünetelésének időtartamát,
h) jogviszonya szerinti munkakört (feOR),
i) jogviszonya szerinti munkaidő mértékét.
(11) Az  (1)  bekezdés szerinti munkáltató és a  (2)  bekezdés szerinti magánszemély, jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet a  kifizetőhely létesítése iránti kérelmet kizárólag az  egészségbiztosító 
által erre a  célra rendszeresített, a  Kormány rendeletében megjelölt honlapon (a  továbbiakban: központi honlap) 
közzétett űrlap alkalmazásával, kizárólagosan az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton (a továbbiakban: elektronikus út) nyújthatja be.
(12) A (11) bekezdés szerinti kérelem benyújtására szolgáló űrlap az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a foglalkoztató neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma és a  kifizetőhelyi feladatok ellátásának 
(iratőrzésnek) helye,
b) a kifizetőhelyi feladatokat ellátó szervezet neve, székhelye, adószáma (ha a  kifizetőhelyi feladatokat 
a foglalkoztató helyett más látja el),



9510	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

c) a kapcsolattartóként kijelölt személy (kifizetőhelyi ügyintéző) neve és elérhetőségei,
d) a kifizetőhely létesítésének oka,
e) a kifizetőhely létesítésének napja,
f ) a foglalkoztatottak, illetve a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyek létszáma,
g) a foglalkoztató kifizetőhelyi nyilvántartásba történő vétele szempontjából jelentős egyéb körülmények.
(13) Ha a  kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató által foglalkoztatott, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra 
jogosult biztosítottak létszáma tartósan – legalább hat egymást követő hónapban – 100 fő alá csökken, valamint, 
ha  a  (2)  bekezdés szerinti magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodását fel kívánja mondani, a kifizetőhely 
az  egészségbiztosító által erre a  célra rendszeresített a  központi honlapon közzétett űrlap alkalmazásával, 
elektronikus úton kezdeményezi a kifizetőhely megszüntetését.
(14) Ha a  kifizetőhely létrehozása és fenntartása az  (1)  bekezdés szerint kötelező, azonban a  kormányhivatal 
megállapítja, hogy a  kifizetőhely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott társadalombiztosítási és 
egyéb feladatai ellátására nem képes, a  kifizetőhelyet határozattal megszünteti. Ilyen oknak minősül különösen, 
ha a  kifizetőhely, illetve annak képviselője a  foglalkoztató nyilvántartására kötelezett szervezet adatai szerinti, 
illetve a  kormányhivatal részére bejelentett elérhetőségeken nem elérhető, illetve, ha a  kifizetőhely gazdálkodási 
körülményeiből megalapozottan feltehető, hogy a  társadalombiztosítási feladatok általa történő  további ellátása 
a biztosítottak részére járó pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz kifizetését veszélyeztetné.
(15) A  kifizetőhely megszűnése esetén a  kormányhivatal a  kifizetőhelynél záró ellenőrzést tart, amelynek során 
a kormányhivatal a kifizetőhelytől átveszi azon biztosítottak kifizetőhelyi feladatellátás során keletkezett iratanyagát, 
akik részére a kifizetőhely a megszűnése időpontjában pénzbeli egészségbiztosítási ellátást vagy baleseti táppénzt 
folyósított. Az ellátásokat a kifizetőhely megszűnését követő naptól az egészségbiztosító folyósítja tovább.
(16) Ha a  kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató vonatkozásában jogutódlás következik be, és a  jogutód 
foglalkoztatónál is működik kifizetőhely, a  jogutódlás időpontjától a  jogutód kifizetőhelyet illetik meg mindazon 
jogosultságok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a jogutódlásig a jogelőd kifizetőhelyet illették, illetve 
terhelték. A  jogutódlás időpontjától kezdődően a  jogutód kifizetőhely köteles – hivatalból, külön erre irányuló 
biztosítotti kérelem nélkül – továbbfolyósítani mindazon biztosítottak ellátásait, akik a  jogutódlás időpontjában 
pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra vagy baleseti táppénzre voltak jogosultak. Jogutódlás bekövetkezése esetén 
a jogelőd kifizetőhely köteles átadni a kifizetőhelyi feladatellátása során – a kifizetőhely létesítésének a kezdetétől – 
keletkezett teljes irattári iratanyagát a jogutód kifizetőhely részére, beleértve a papíralapú iratokat és az elektronikus 
formában tárolt adatokat is.
(17) A  kifizetőhelyi feladatellátás során keletkezett iratok megőrzési idejére megfelelően alkalmazni 
kell a  kormányhivatalok mindenkori egységes iratkezelési szabályzatáról szóló szabályozásban foglalt, 
az egészségbiztosítási pénzbeli ellátási ügyekben keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket.
(18) A kifizetőhelyekről az egészségbiztosító nyilvántartást vezet. A kifizetőhelyek nyilvántartása – a foglalkoztatók 
kifizetőhelyi minőségével összekapcsoltan – a (19) bekezdés a)–c) és e)–f ) pontja tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(19) A (18) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kifizetőhely neve, székhelye, adószáma,
b) a kifizetőhelyi feladatokat ellátó szervezet neve, székhelye, adószáma (ha a  kifizetőhelyi feladatokat 
a foglalkoztató helyett más látja el),
c) a kifizetőhelyi feladatok ellátásának (iratőrzésnek) helye,
d) a kapcsolattartóként kijelölt személy (kifizetőhelyi ügyintéző) neve és elérhetőségei,
e) a kifizetőhely létesítésének napja,
f ) a kifizetőhely megszűnésének napja.
(20) A  (19) bekezdés d) pontja szerinti adatokat az egészségbiztosító a kifizetőhely megszűnésének napját követő 
5 évig kezeli.”
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4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

11. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni)
„b) az a) pont alá nem tartozó
ba) azon beszerzésekre, amelyek esetében a  közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan információk átadására 
kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekeivel,
bb) olyan beszerzésekre, amelyek esetében Magyarország alapvető biztonsági érdekei, a minősített adatok védelme 
vagy a  szükséges különleges biztonsági intézkedések a  közbeszerzési eljárás alóli mentesüléshez képest kisebb 
beavatkozással járó intézkedésekkel nem garantálhatóak,
és amelyek megrendelésére az  Országgyűlés illetékes bizottsága jogszabályban meghatározott feltételeknek 
megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e törvény alkalmazása alól felmentést adott;”

12. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdés szerinti egyes iratokba való betekintést vagy a  (2)  bekezdés szerinti 
tájékoztatást a kérelemmel érintett gazdasági szereplő üzleti titokhoz fűződő érdekeire hivatkozással megtagadja, 
köteles – az  általa elfogadott, a  44.  § (1)  bekezdése szerinti indokolásnak megfelelően – a  kérelmet benyújtó 
gazdasági szereplővel közölni az érintett információk üzleti titokként való kezelésének indokait és – az információk 
bizalmasságának fenntartása mellett – az üzleti titokként kezelt információk alapvető jellegét.”

13. §  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  ajánlatkérő megállapítja, hogy az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  alkalmasság igazolásához 
olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a  62.  § 
(1)  bekezdése szerinti, vagy – ha az  ajánlatkérő előírta – a  63.  § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, akkor a  kizáró 
okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az  ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt a  kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére, kivéve ha az  ajánlat vagy 
a részvételi jelentkezés a 73. § (1) bekezdés c) pontja szerint érvénytelen.”

14. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha)
„c) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
a  62.  § (1)  bekezdés i), j) vagy o)  pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került és az  ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező nem bizonyította, hogy a  kizáró ok fennállásáról nem tudott, vagy arról az  adott helyzetben általában 
elvárható gondosság mellett nem kellett tudomást szereznie, valamint a  62.  § (1)  bekezdés o)  pontja szerinti 
esetben az  előbbieken túl nem bizonyította, hogy a  kizáró ok fennállása a  részvételre jelentkezést, illetve 
az ajánlattételt nem befolyásolta;”

 (2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  ajánlatkérő, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben – felvilágosításkérés útján – köteles biztosítani 
annak lehetőségét, hogy az  érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező bizonyítsa, hogy nem tudott vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett nem kellett tudomást szereznie az alvállalkozója, vagy 
az  alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében a  62.  § (1)  bekezdés i), j) vagy o)  pontja szerinti 
kizáró ok megvalósulásáról, valamint, hogy a  62.  § (1)  bekezdés o)  pontja szerinti esetben a  kizáró ok fennállása 
a részvételre jelentkezést, illetve az ajánlattételt nem befolyásolta.”

15. §  A közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 70.  § (4)  bekezdésében a „megelőzően” szövegrész helyébe 
a „követően” szöveg lép.

16. §  Hatályát veszti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 39. pontja.
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5. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 
2018. évi XLIX. törvény módosítása

17. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „nonprofit gazdasági társaság vagy annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit 

gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: Társaság)” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság, annak 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság vagy költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: Társaság)” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „nonprofit gazdasági társaság útján” szövegrész helyébe a „gazdasági 
társaság vagy költségvetési szerv útján” szöveg,

c) 6.  § (4)  bekezdésében a  „nonprofit gazdasági társaság és annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit 
gazdasági társaság közötti” szövegrész helyébe a  „gazdasági társaság, annak 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaság, illetve költségvetési szerv közötti” szöveg

lép.

6. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

18. §  A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az  egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2017.  évi CLXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Büromódtv.) 32.  § (3)  bekezdésének 
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.  törvény 64/A. §-át megállapító rendelkezése a „2019. május 1.” szövegrész 
helyett a „2024. május 1.” szöveggel lép hatályba.

19. §  A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2024. február 1-jén lép hatályba.”

7. Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi CXLVI. törvény módosítása

20. §  Nem lép hatályba az  Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi CXLVI. törvény 14. §-a.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím, a 4. alcím és a 7. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. alcím és a 3. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.
 (4) A 18. § 2024. február 1-jén lép hatályba.

22. §  e törvény
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/eU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/eK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/eU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/eK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/eU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2022. évi LXXVI. törvény
a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

1. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében)
„a) gondoskodik a  köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, ennek körében a  közterületek tisztán 
tartásáról, a közterületről összegyűjtött települési hulladék kezeléséről,”

2. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1c) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)
„m) a köztisztaság és a településtisztaság környezet- és település-egészségügyi szabályait.”

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

3. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben
a) 30 kg akkumulátort,
b) csomagolószer termékkör esetén
ba) 3000 kg üveget,
bb) 300 kg – műanyag hordtasak nélkül számított – műanyagot,
bc) 75 kg műanyag hordtasakot,
bd) 300 kg társított vagy rétegzett csomagolószert,
be) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil csomagolószert,
bf ) 300 kg fém csomagolószert, vagy
bg) 300 kg egyéb csomagolószert,
de a bb)–bg) alpontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolószert,
c) 40 kg egyéb kőolajterméket,
d) 100 kg elektromos, elektronikus berendezést,
e) 60 kg gumiabroncsot,
f ) 100 kg reklámhordozó papírt,
g) 2 kg egyéb műanyag terméket,
h) 200 kg egyéb vegyipari terméket, vagy
i) 200 kg irodai papírt
meg nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó, vagy 
készletre vevő kötelezett;”

 (2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 14. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
forgalomba hozatal: a termékdíjköteles termék tulajdonjogának)
„c) külföldön letelepedett gyártó által elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, végfelhasználók részére 
történő átruházása,”
(ideértve a  tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását, továbbá a  csomagolószer 
csomagolás részekénti átruházását;)

4. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„29. termékdíj-kötelezettség: termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő
a) bejelentkezési,
b) bejelentési, változás-bejelentési,
c) termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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d) termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,
e) termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
f ) bizonylatkiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,
g) nyilvántartás-vezetési, és
h) adatszolgáltatási – ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási 
rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is –
kötelezettség;”

5. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 11.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  kötelezett a  bevallás pénzügyi adatait forintban, a  termékre vonatkozó adatok közül a  tömeg adatokat 
–  a  gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék kivételével – két tizedesjegy pontossággal 
kilogrammban, a  mennyiségi adatokat darabszámban tünteti fel. Termékdíjátalány-fizetés választása során 
a  gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a  gépjármű mennyiségét kell 
a bevallásban feltüntetni.”

6. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 12/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  kötelezettet – a  3.  § (7)  bekezdése, valamint a  15/B.  § szerinti kötelezett kivételével – a  tárgyév (adóév) 
negyedik negyedévére nézve termékdíj-előleg megállapítási, -bevallási és -megfizetési kötelezettség terheli.”

7. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 15/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíjátalánya:)
„d) elektromos, elektronikus berendezés termékáram esetén 10 000 ft/év;”

8. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § A 24.  § szerinti adatokat az  állami adóhatóság a  kötelezett termékdíj-kötelezettségének keletkezésétől 
számított 6 évig tartja nyilván.”

9. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 24.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) Az  állami adóhatóság a  hulladékgazdálkodási hatóság részére a  termékdíj-kötelezettséggel összefüggő, 
a  hulladékgazdálkodási hatóság az  állami adóhatóság részére a  hulladékgazdálkodási kötelezettségekkel 
összefüggő nyilvántartásában szereplő adatokat, a  kiadott engedélyek, határozatok adatait a  kötelezettségek 
ellenőrzése céljából – az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – 
rendelkezésre bocsátja.
(2) Az  állami adóhatóság a  környezetvédelmi termékdíj-bejelentésben, -bevallásban a  kötelezett által feltüntetett, 
a  termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei kapcsán részére érkező adattartalmat kezeli, 
és az  – adótitkot és személyes adatot nem képező, összesített – adott negyedévre vonatkozó adattartalmat 
a  hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából legalább negyedévente, de legkésőbb 
a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a hulladékgazdálkodási hatóság részére.”

10. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § Magyarországon gyűjtött használt gumiabroncs külföldön történő felújítását követően a  felújított 
gumiabroncs Magyarországra történő behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség tömege után 
nem keletkezik termékdíj-kötelezettség.”

11. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 35.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Ha a  lefoglalt termék (így különösen mennyisége, fajtája, minősége) az  állami adóhatóság részéről kétséget 
kizáróan nem azonosítható, akkor szakértői vizsgálattal kell tisztázni.”
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12. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 30. alcíme a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § (1) A 2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséget a 2023. július 1-jét megelőzően 
hatályos rendelkezések szerint teljesíti a kötelezett.
(2) A  2023. évre egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a  termékdíj-bevallási és termékdíj-fizetési 
kötelezettségét 2023. december 1-ig – a  hasznosítást végző szervezet 2023. október 31-ig a  kötelezett részére 
kiadott igazolása alapján, és a  kötelezettség keletkezésének napján hatályos szabályok szerint – teljesíti azzal, 
hogy az adómegállapítási időszaknak a 2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakot kell tekinteni. A 16/A. § 
(3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során a tárgyévet megelőző év forgalombahozatali mennyiségének felét kell 
alapul venni a  hulladékhasznosítási teljesítmény kiszámítása során. A  2023. évre egyéni hulladékkezelést választó 
kötelezettet termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség nem terheli.
(3) A  2023. július 1-je előtti időszakban keletkezett termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladatait az  állami 
adóhatóság 2023. július 1-jét követően is ellátja.
(4) Az  állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet a  2023. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó 
19–22. §-ban meghatározott, valamint a 2023. július 1-jét megelőzően létrejött jogviszonyokból származó feladatait 
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 2023. július 1-jét követően is ellátja.”

13. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

14. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
 1. 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „elektronikai” szövegrész helyébe az „elektronikus” szöveg,
 2. 1.  § (5)  bekezdésében a  „megmunkálás következtében” szövegrész helyébe a  „megmunkálás vagy 

a felhasználás következtében” szöveg,
 3. 2. § 13. pontjában az „elektronikai” szövegrészek helyébe az „elektronikus” szöveg,
 4. 2. § 14b. pont d) alpontjában a „felszerelve.” szövegrész helyébe a „felszerelve;” szöveg,
 5. 2.  § 30b.  pontjában az  „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az  „állami adóhatóság” szöveg és  

az „az adóhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság” szöveg,
 6. 2. § 32a. pontjában a „tárgyév” szövegrész helyébe a „tárgyévet megelőző év” szöveg,
 7. 3/A. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
 8. 4.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „adó- és vámhatóság és” szövegrész helyébe az „adóhatóság és” 

szöveg,
 9. 7. § (2) bekezdésében az „– a  (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe az „és kiszámításának 

módját” szöveg és az „állapítja meg (kollektív teljesítés)” szövegrész helyébe a „tartalmazza” szöveg,
10. 8. § (1) bekezdésében az „adó-, illetve vámigazgatási” szövegrész helyébe az „adóigazgatási” szöveg,
11. 9/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „adó- és vámhatóságnál” szövegrész helyébe az „adóhatóságnál” szöveg,
12. 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a hulladékhasznosítási kötelezettségét kollektív teljesítéssel vagy 

egyéni hulladékkezelést teljesítőként, illetve” szövegrész helyébe a „kötelezettségét a  2.  melléklet szerinti 
díjtételekkel vagy” szöveg,

13. 13. § (1) bekezdés d) pontjában a „során” szövegrész helyébe a „során, továbbá” szöveg,
14. 24. § (4) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
15. 27/A. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
16. 27/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „a reklámhordozó” szövegrész helyébe az „a nyomtatott felületre vetített 

50 százalékot meghaladó gazdasági reklámtartalom esetén reklámhordozó” szöveg,
17. 28. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
18. 28. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrészek helyébe az „adóhatóság” szöveg,
19. 28. § (3) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
20. 31. § (3) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
21. 32. § nyitó szövegrészében az „adó- és vámhatóság” szövegrészek helyébe az „adóhatóság” szöveg,
22. 33. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
23. 33. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
24. 33. § (3) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
25. 33. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
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26. 34. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
27. 34. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóságnál” szövegrész helyébe az „adóhatóságnál” szöveg,
28. 34. § (4) bekezdés d) pontjában az „adó- és vámhatóságot” szövegrész helyébe az „adóhatóságot” szöveg,
29. 35. § (1) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
30. 35. § (4) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
31. 36. § (2) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
32. 36. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
33. 36. § (6) bekezdésében az „adó- és vámhatóság” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
 1. 2. § 12. pontja,
 2. 2. § 17. pontja,
 3. 2. § 30. pont b) alpontja,
 4. 3. § (6) bekezdés a) pontja,
 5. 7. § (3) bekezdése,
 6. 8.  § (1)  bekezdésében a „ , valamint – a  hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

hatósági eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal” szövegrész,
 7. 8.  § (2)  bekezdésében az  „A vámhatóság látja el – a  hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott, a hulladékgazdálkodási vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági eljárás kivételével – 
a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat.” szövegrész,

 8. 10. § (2) bekezdésében a „ , továbbá az egyéni hulladékkezelésre” szövegrész,
 9. 10. § (3) bekezdése,
10. 10. § (5) bekezdésében a „(3),” szövegrész,
11. 10. § (8) bekezdése,
12. 11. § (1) bekezdésében az „és a (2a)” szövegrész,
13. 11. § (2a) és (3) bekezdése,
14. 12/A. § (2) bekezdése,
15. 12/A. § (4) bekezdése,
16. 12/A. § (6) bekezdése,
17. 12/A. § (8) bekezdésében az „– az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett kivételével –” szövegrész,
18. 12/A. § (9) bekezdése,
19. 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá” szövegrész,
20. 13. § (2) bekezdésében a „15/A. és” szövegrész,
21. 15. § (2) bekezdés b) pontja,
22. 15/A. §-a,
23. 14. alcíme,
24. 14/A. alcíme,
25. IV. fejezete,
26. 24. § (3) bekezdése,
27. 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „15/A. és” szövegrész,
28. 25. § (2a) és (2b) bekezdése,
29. 25.  § (6)  bekezdésében a  „ , de ebben az  esetben a  gyártási selejt és hulladék mennyisége 

a hulladékhasznosítási teljesítmény számításánál nem vehető figyelembe” szövegrész,
30. 25/A. § (6) bekezdésében az „és (2a)” szövegrész,
31. 22. alcíme,
32. 31/A. § (2) bekezdése,
33. 27. alcíme,
34. 38. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
35. 38. § (1) bekezdés f ) és g) pontja,
36. 38. § (1) bekezdés i) pontja,
37. 38. § (1a) és (2) bekezdése,
38. 40/A–40/G. §-a,
39. 3. melléklete.
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3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

16. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Ha az  (1)  bekezdés szerinti hulladéktermelő vagy az  (1a)  bekezdés szerinti természetes személy nem 
teljesítette a  hulladékgazdálkodási hatóság végleges döntésével elrendelt hulladék-felszámolási kötelezettségét, 
és a  hulladékgazdálkodási hatóság a  78/e.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogkörében eljárva végrehajtást 
foganatosít, a  hulladékgazdálkodási hatóság a  magyar állam javára a  végrehajtási cselekményekkel összefüggő 
követelés és kamatai összegéig jelzáloggal terheli meg a  kötelezéssel érintett ingatlant. Az  ingatlanügyi hatóság 
a hulladékgazdálkodási hatóság megkeresésére a hulladékgazdálkodási hatóság véglegessé vált határozata alapján 
a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba soron kívül bejegyzi.”

17. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetője, tulajdonosa, valamint a  koncessziós területen 
hulladékgazdálkodási engedély alapján legnagyobb éves befogadó kapacitással rendelkező, és 
a  hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság átengedésével kapcsolatos nyilvános pályázat kiírásának 
időpontját megelőzően üzembe helyezett nem veszélyes vegyes települési hulladékot égető hulladékégető 
mű üzemeltetője, tulajdonosa (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: üzemeltető) a  szabad kapacitásai 
erejéig nem tagadhatja meg a  koncesszor, a  koncessziós társaság vagy a  koncesszori alvállalkozó által az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett – és a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban 
lerakható, vagy a  hulladékégető műben kezelhető – hulladéknak a  Magyar energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott átvételi 
díj ellenében történő átvételét.
(2) A  koncesszor, a  koncessziós társaság vagy a  koncesszori alvállalkozó kérésére a  hulladékgazdálkodási hatóság 
az  érintett (1)  bekezdés szerinti B3 alkategóriájú hulladéklerakó vagy a  hulladékégető mű szabad kapacitásáról 
tájékoztatást ad.
(3) Ha az  üzemeltető a  szabad kapacitás ellenére az  (1)  bekezdés szerinti B3 alkategóriájú lerakóban vagy 
a  hulladékégető műben kezelhető hulladék átvételét legkésőbb az  53/H.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
időpontot megelőző egy hónappal szerződés megkötésével nem teszi lehetővé, a  koncesszor, a  koncessziós 
társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérelmére a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi arra az üzemeltetőt.”

18. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  B3 alkategóriájú hulladéklerakó esetében alkalmazható átvételi díj fedezetet kell, hogy nyújtson 
a  hulladéklerakó működtetésével kapcsolatos indokolt költségekre, a  70.  §-ban meghatározott céltartalék 
képzésére és a hulladéklerakási járulék megfizetésére. A 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű esetében 
alkalmazható átvételi díj fedezetet kell, hogy nyújtson a  hulladékégető mű működtetésével kapcsolatos indokolt 
költségére.”

19. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/C. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az átvételi díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi. e rendelkezések megsértése esetében 
a Hivatal határozattal
a) megtiltja a  jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi az  érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 
üzemeltetőjét, vagy a tulajdonosát a jogszerű ellenérték alkalmazására, és
b) kötelezi az  érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetőjét, vagy a  tulajdonosát a  rendelkezések 
megsértésével elért többletbevételnek a jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének a sérelmet 
szenvedett fél részére történő visszatérítésére.
(2) A  Hivatal az  (1)  bekezdésben alkalmazott jogkövetkezmény mellett bírságot szabhat ki az  érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetőjével vagy a  tulajdonosával szemben. A  bírság mértékére az  51.  § 
(3) bekezdése alkalmazandó.
(3) Az átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.
(4) A  Hivatal az  átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárás keretében hozott, véglegessé vált 
határozatait honlapján közzéteszi.
(5) Az  átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárásban e  törvény erejénél fogva ügyfélnek minősül 
az érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, vagy a tulajdonosa.
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(6) A  bíróság a  Hivatal átvételi díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárásban hozott határozatát nem 
változtathatja meg.”

20. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/D. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz – a  18/A.  § 
(1) bekezdése szerinti létesítményeket ide nem értve – (e § alkalmazásában a továbbiakban: eszköz) használatával, 
valamint igénybevételével összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapítására vonatkozó szabályokat, 
a (4) bekezdés szerinti kérelem tartalmi követelményeit, a használati és igénybevételi díj meghatározására irányuló 
eljárási szabályokat a Hivatal elnöke az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében határozza meg.
(2) Az  eszköz üzemeltetője vagy tulajdonosa a  szabad kapacitásai erejéig nem tagadhatja meg a  koncesszor, 
a koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozó által igényelt eszköz használatot vagy igénybevételt az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben, az (1) bekezdés szerint meghatározott használati vagy 
igénybevételi díj ellenében.
(3) A  koncesszor, a  koncessziós társaság vagy a  koncesszori alvállalkozó kérésére a  hulladékgazdálkodási hatóság 
az érintett eszközök tekintetében a szabad kapacitásokról tájékoztatást ad.
(4) Ha az  érintett eszköz üzemeltetője vagy tulajdonosa a  szabad kapacitás ellenére az  eszköz használatát vagy 
igénybevételét legkésőbb az  53/H.  § (1)  bekezdésében meghatározott időpontot megelőző egy hónappal, vagy 
új eszköz létesítése esetén a  vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő egy  hónapon 
belül, nem teszi lehetővé, a  koncesszor, a  koncessziós társaság vagy a  koncesszori alvállalkozó kérelmére 
a  hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi arra az  üzemeltetőt vagy a  tulajdonost. A  hulladékgazdálkodási hatóság 
kötelezést megállapító határozatával (e §-ban a  továbbiakban: kötelezés) érintett eszköz használati vagy 
igénybevételi díját – kérelemre induló hatósági eljárásban – a Hivatal határozza meg.
(5) Ha a  kötelezés véglegessé válását követően a  kötelezéssel érintett eszköz üzemeltetője vagy tulajdonosa, 
valamint a  kötelezés iránti kérelmet előterjesztő koncesszor, koncessziós társaság vagy koncesszori alvállalkozó 
az eszköz használati vagy igénybevételi díjának összegében nem tudnak megállapodni, akkor annak meghatározása 
tárgyában – a  felek bármelyikének kérelmére – a  Hivatal dönt. A  Hivatal az  eljárása során mindkét féltől jogosult 
adatot kérni.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 18/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Hivatal (4) bekezdés szerinti eljárásában az ügyintézési határidő 30 nap.”

21. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. alcíme a következő 18/e. §-sal egészül ki:
„18/e.  § A 18/A. és 18/D.  § alkalmazásában a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához igénybe vett, 
valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység 
ellátására létesült, vagy beszerzésre került hulladékgazdálkodási eszköz szabad kapacitásnak minősül.”

22. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből származó, a  települési hulladékként kezelésre 
kerülő, az  illegálisan lerakásra kerülő hulladékkal összefüggő, 61. § (29) bekezdése szerinti, továbbá a köztisztaság 
keretében eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, a  koncessziós társaságnál és az  önkormányzatoknál 
felmerülő, és megtérítendő, egymástól elkülönített indokolt költségeket a 30/A. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi 
hozzájárulás tartalmazza.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből származó, a  települési hulladékként kezelésre 
kerülő, az  illegálisan lerakásra kerülő hulladékkal összefüggő, 61. § (29) bekezdése szerinti, továbbá a köztisztaság 
keretében a  33.  § (5)  bekezdése alapján eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, a  koncessziós társaságnál 
és az  önkormányzatoknál felmerülő, és megtérítendő, egymástól elkülönített indokolt költségeket a  30/A.  § 
(5) bekezdése szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj tartalmazza.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  miniszter az  állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladék minőségi és mennyiségi adatainak 
feltárása érdekében a vonatkozó szabványoknak megfelelően, évente országos hulladékanalízist készít.
(4) A  hulladékanalízis módszertanát a  miniszter – a  koncessziós társaság javaslata alapján – legalább évente 
január  31-ig felülvizsgálja, és azt a  miniszter által vezetett minisztérium honlapján a  tárgyév december 31-ig 
közzéteszi.”
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23. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.
(2) A hulladékbirtokos
a) – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és 
a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről
aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,
ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,
ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő 
udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,
ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre 
kötelezettnek történő átadás, vagy
ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek 
történő átadás,
b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről
ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy 
ártalmatlanító eljárás,
bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,
bc) a hulladék szállítónak történő átadása,
bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,
be) a hulladék közvetítőnek történő átadása, vagy
bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása
útján gondoskodik.
(3) A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte, a  koncessziós társaság tulajdonába kerül. 
Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében 
foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv) gyakorolja.
(4) Az  eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, amely tevékenységeiből képződő elsődleges hulladék 
mennyisége a  hulladékgazdálkodási hatóság által elfogadott, a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
adatszolgáltatása alapján összességében meghaladja az  ötvenezer tonnát és a  vállalatirányítási rendszerének 
részeként hulladékgazdálkodási célokat tartalmazó hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, a  koncessziós 
társasággal külön megállapodásban rögzítheti azokat az elvárásokat, amelyeket teljesíteni szükséges a (2) bekezdés 
a) pontja szerint átadott hulladék tekintetében. Az egyedi elvárások teljesítéséhez kapcsolódó költségeket a külön 
megállapodásban rögzítettek szerint a hulladékbirtokos a koncessziós társaságnak megtéríti.
(5) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső, 
saját tevékenységeiből képződő elsődleges hulladékának saját célra történő előkezeléséről és hasznosításáról saját 
üzemeltetésű létesítményében és berendezésével is gondoskodhat, ha legalább olyan hasznosítási arányt tud elérni 
a tevékenységével, mint amilyen a (2) bekezdés a) pontja szerinti személynek történő átadással elérhető lenne.
(6) Jogszabályban meghatározott esetekben a  hulladékká vált terméket a  hulladékbirtokos az  átvételre 
kötelezettnek adja át.
(7) Ha az  eredeti hulladéktermelő vagy a  hulladékbirtokos a  hulladékot a  hasznosítást vagy ártalmatlanítást 
megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez  – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – a  teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem 
mentesíti.
(8) Ha a  hulladékbirtokos a  hulladékot másnak a  (2)  bekezdés b)  pont bb)–bf )  alpontja szerint adja át, meg kell 
győződnie arról, hogy az  átvevő az  adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére 
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az  adott hulladékgazdálkodási tevékenység 
végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
(9) Az  eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti hulladékátvevővel 
a  pénzben kifejezhető értékkel rendelkező, a  hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó 
hulladékának átadására vonatkozóan szerződést köt. A (2) bekezdés a) pontja szerint a hulladékot átvevő az eredeti 
hulladéktermelő gazdálkodó szervezetnek a  hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, 
pénzben kifejezhető értékkel rendelkező hulladékáért az általuk közösen megállapított kompenzációt fizet.
(10) A  (9)  bekezdés szerinti szerződéskötés érdekében bármelyik fél jogosult a  kompenzáció megállapítása 
érdekében írásbeli – a  hulladék pénzben kifejezhető értéke jellegére és a  kompenzáció mértékére vonatkozó 
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javaslatot is tartalmazó – ajánlattal fordulni a  másik félhez. Az  ajánlatban foglaltakra a  megkeresett fél köteles 
a  kézhezvételtől számított 15 napon belül igazolható módon, érdemben nyilatkozni annak elfogadásáról vagy 
elutasításáról, vagy az ajánlatot tevő féllel egyeztetést kezdeményezni.
(11) Ha a  (9)  bekezdés szerint szerződéskötésre köteles felek a  hulladék átadásra történő felajánlását követő 
30  napon belül nem tudnak megállapodni a  kompenzáció összegéről, vagy arról, hogy a  hulladék rendelkezik-e 
pénzben kifejezhető értékkel, ezek megállapítása tárgyában – a  felek bármelyike kérelmére – a  Hivatal dönt. 
A Hivatal az eljárása során mindkét ügyféltől jogosult adatot kérni. A Hivatal kizárólag a  felek szerződéskötésének 
hiányában jogosult és köteles a  hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkező jellegének és a  kompenzáció 
összegének megállapítására. A Hivatal bármelyik fél ilyen kérelme esetén határozattal
a) megállapítja, hogy a hulladék nem rendelkezik pénzben kifejezhető értékkel, vagy
b) megállapítja, hogy a  hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkezik, és meghatározza az  eredeti 
hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet a hulladék átadására tekintettel megillető kompenzáció összegét, továbbá 
annak megfizetése szabályait.
(12) A  (11)  bekezdés a)  pontja szerinti határozat alapján az  eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet 
a hulladékot átadja, az átvevő pedig kompenzáció fizetése nélkül azt átveszi.
(13) A  (11)  bekezdés b)  pontja szerinti határozat alapján a  felek a  (9)  bekezdés szerinti szerződést a  Hivatal 
határozatának a  hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkező jellegére és a  kompenzációra vonatkozó 
rendelkezése alapján kötik meg a határozat véglegessé válását követő 10 napon belül.
(14) A Hivatal (11) bekezdés szerinti eljárásában az ügyintézési határidő 30 nap.
(15) A  felek (9)  bekezdés szerinti megállapodása vagy a  Hivatal (11)  bekezdés szerinti határozata nem mentesíti 
az  eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet a  hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységért 
szedhető díjak megfizetése alól.”

24. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának biztosítása érdekében a  hulladékgazdálkodásért felelős 
miniszter – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –]
„c) megállapítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat 
és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjat,”

 (2) A  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) A  Hivatal e  törvényben meghatározottak szerint díjmegállapító, díjelőkészítő, díjfelügyeleti tevékenységet 
végez, és vagyonkatasztert működtet.
(3) A Hivatal jogosult az OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer hulladékgazdálkodással összefüggő 
adataihoz való hozzáférésre.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4e) Az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre
a) az állam tulajdonában álló valamennyi, az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló 
hulladékgazdálkodási eszközzel összefüggő vagyonkezelői feladat, és
b) a 2023. július 1-et megelőző időszakra vonatkozóan, a  2023. július 1-jét megelőző időszakban Koordináló 
szervként működött gazdasági társaságtól (a  továbbiakban: Korábbi Koordináló szerv) átvett számlázási, 
kintlévőség-kezelési, szolgáltatásidíj-elszámolási és ezekhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladat
ellátására.”

 (4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4e) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az állam koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre]
„c) ha a koncessziós társaság és az állam között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység számlázása 
tárgyában szerződés jön létre, e  szerződés alapján a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység 
számlázási feladatai”
[ellátására.]

 (5) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló, az  állam tulajdonában álló valamennyi 
hulladékgazdálkodási eszköz e törvény erejénél fogva a közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen, 
a  32/A.  § (4e)  bekezdésének a)  pontja szerinti Koordináló szerv vagyonkezelésébe kerül azzal, hogy a  közfeladat 
ellátása érdekében a  Koordináló szerv vagyonkezelésébe kerülő vagyonelemek tekintetében vagyonkezelői 
szerződés megkötése nem szükséges.”
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25. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  települési önkormányzat az  Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátása 
körében a  közterületi kihelyezett gyűjtőedényekből vagy egyéb módon a  közterületről összegyűjtött települési 
hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdés a) pontban foglaltak alapján gondoskodik.
(6) Az  (5)  bekezdés alapján átvett hulladékkal összefüggésben a  koncessziós társaság által ellátott 
hulladékgazdálkodási tevékenységekre a  47/A.  § (1)  bekezdése szerinti rendeletben meghatározott, 
a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjszabás alkalmazandó.”

26. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha nem az  ingatlan tulajdonosa az  ingatlanhasználó, az  ingatlan tulajdonosa a  Koordináló szerv, vagy 
–  ha  az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte – a  koncessziós társaság 
felhívására az ingatlanhasználó személyéről tájékoztatást ad. A tájékoztatás kiterjed az ingatlanhasználat tényének 
igazolására és az  ingatlanhasználó személyének beazonosítására. Az  ingatlanhasználat tényét igazoló okiratok 
másolatát – a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány kivételével – az ingatlan tulajdonosa a Koordináló 
szerv, vagy – ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte – a koncessziós 
társaság rendelkezésre bocsátja, vagy az  elektronikus másolat elkészítésének lehetőségét számukra biztosítja. 
A  Koordináló szerv, vagy – ha az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte – 
a koncessziós társaság az e bekezdés szerint birtokba vett okiratmásolatokat az ingatlantulajdonos részéről történt 
tájékoztatás bizonyíthatósága céljából 5 évig kezeli.
(5) A  (3) és a  (4)  bekezdésben foglalt adatszolgáltatás ismételt felhívás ellenére történő elmulasztása esetén 
a  Koordináló szerv, vagy – ha az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte  – 
a  koncessziós társaság a  tulajdoni lap adatai alapján jár el a  továbbiakban a  szolgáltatás igénybevételével 
összefüggésben.”

27. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátása e törvényben vagy e törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint 
az  ingatlanhasználó kérésére a  koncessziós társaság általános szerződési feltételeiben meghatározott esetekben 
szüneteltethető.”

28. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncesszor, koncessziós társaság, illetve koncesszori 
alvállalkozó az  állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 
nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az  az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.”

29. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közszolgáltató, a  Koordináló szerv, a  települési (fővárosban a  fővárosi) önkormányzat és a  települési 
önkormányzati társulás, a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 
üzemeltetője és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybevett közszolgáltatói alvállalkozó 
(a  továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a  Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely 
a  Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez 
szükséges. A  Hivatal által kötelezett a  Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget 
tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. A  Hivatal által kötelezett a  Hivatal elnökének e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a  Hivatal által kiadott határozatban 
megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 
Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.
(4a) A  koncesszor, a  koncessziós társaság, a  Koordináló szerv, a  települési (fővárosban a  fővárosi) önkormányzat 
és a  települési önkormányzati társulás, a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a  koncesszori alvállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozás, 
a 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű, a B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a 18/D. § (1) bekezdésében 
meghatározott eszközök üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a  környezetvédelmi termékdíj, valamint 
a visszaváltási és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő díjak megfizetésére kötelezettek, a 31. § 
(9)–(15)  bekezdése és a  92/H.  § (8)  bekezdése szerint kompenzációra jogosult, az  őket nyilvántartó hatóság és 



9522	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

a  díjakat beszedő szerv (a  továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a  Hivatalnak minden olyan tájékoztatást 
és adatot megad, amely a  Hivatal e  törvényben meghatározott tevékenységéhez szükséges. A  Hivatal által 
kötelezett a  Hivatal elnökének e  törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint 
a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a  Hivatal által kötelezett e  kötelezettségét a  Hivatal hiánypótlási felhívása 
ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki.
(5) Ha a (4) és a (4a) bekezdés szerinti Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletében, a Hivatal által kiadott határozatban vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben 
foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a  Hivatal a  tájékoztatás, adatszolgáltatás 
hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal a  vagyonkataszter adatai hitességének biztosítása érdekében az  ország területén működő 
hulladékgazdálkodási eszközről és létesítményről azok tulajdonosától és használójától minden, a  vagyonkataszter 
teljességéhez szükséges tájékoztatást és adatot kérhet. A  tulajdonos és a  használó a  Hivatal elnökének e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a  Hivatal által kiadott határozatban 
megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. 
Ha a kötelezett a  tájékoztatást és adatszolgáltatást a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal 
bírságot szabhat ki.”

30. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 48. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„21/A. A hulladékgazdálkodási díjfelügyelet”

31. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § (1) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra és a  hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység 
ellátásával összefüggő díjra vonatkozó rendelkezések betartását a  Hivatal ellenőrzi. e  rendelkezések megsértése 
esetében a Hivatal határozattal
a) megtiltja a jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó 
koncessziós társaságot a jogszerű ellenérték alkalmazására,
b) kötelezi az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaságot a rendelkezések megsértésével 
elért többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének
ba) a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, vagy
bb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által nyújtott, 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett valamennyi ingatlanhasználó részére történő 
visszatérítésére, ha a sérelmet szenvedett fél személye nem állapítható meg, és
c) bírságot szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az ügyintézési határidő 25 nap.
(3) A Hivatal a díjfelügyeleti eljárás keretében hozott, véglegessé vált határozatait honlapján közzéteszi.
(4) A bíróság a Hivatal díjfelügyeleti eljárás keretében hozott határozatát nem változtathatja meg.”

32. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felügyeleti díj éves mértéke Magyarországnak a  Központi Statisztikai Hivatal által, a  tárgyévet megelőző 
utoljára közzétett tájékoztatási adatbázis alapján meghatározott lakos száma és 150 forint szorzata.”

33. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50.  § (1) A  koncessziós társaság, a  koncesszori alvállalkozó, a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti hulladékégető mű, 
valamint a  B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetője (a  továbbiakban e  § alkalmazásában együtt: kötelezett) 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a  beszámoló összeállítására, a  könyvek vezetésére, valamint 
a  nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a  számvitelről szóló törvény (a  továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit 
az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kötelezett – a számviteli politika részeként – olyan számviteli szétválasztási szabályzatot dolgoz ki, és az egyes 
tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az  egyes tevékenységek átláthatóságát, 
valamint kizárja a keresztfinanszírozást.
(3) A (2) bekezdés szerinti elkülönült nyilvántartás
a) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében
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aa) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység,
ab) az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési 
hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység,
ac) a közterületi köztisztasági önkormányzati közfeladattal összefüggésben keletkezett hulladékkal kapcsolatos 
tevékenysége,
ad) kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekkel és az azokból származó hulladékokkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a  kiterjesztett gyártói felelősségi 
kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátása,
b) a B3 alkategóriájú hulladéklerakó, valamint a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti hulladékégető mű üzemeltetője 
esetében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenysége
szerinti felosztást tartalmazza.
(4) A  kötelezett a  (3)  bekezdés szerinti tevékenységeket éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon 
mutatja be, mintha azokat önálló vállalkozás keretében végezte volna. A  tevékenység elkülönült bemutatása 
legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
(5) A kötelezett az auditált éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt az Szt. szerinti letétbe helyezéssel egyidejűleg megküldi a Hivatalnak.
(6) A  kötelezett a  Hivatal számára biztosítja, hogy a  Hivatal a  kötelezett (3)  bekezdés szerinti tevékenységével 
kapcsolatos pénzügyi-számviteli kimutatásaiba, valamint az azokhoz kapcsolódó bizonylatokba betekinthessen és 
az azokkal összefüggő információkat – ideértve az üzleti titkot is – megismerhesse.
(7) A számviteli szétválasztásra vonatkozó részletszabályokat az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 
tartalmazza.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. § (3) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti elkülönült nyilvántartás
a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében]
„ae) a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e  termékekből származó hulladékokkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a  kötelező visszaváltási díjas rendszer 
működtetése érdekében végzett tevékenysége,”
[szerinti felosztást tartalmazza.]

34. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53.  § (1) A  koncessziós társaság és a  közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozó 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal, valamint az  ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
résztevékenységgel kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási résztevékenységgel kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot 
működtet.
(2) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság az  ügyfélszolgálat 
keretében az fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően
a) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,
b) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat,
c) a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozások elnevezését és a  koncesszori alvállalkozói 
nyilvántartás elérhetőségeit, valamint
d) a koncessziós szerződést és annak módosítását, az üzleti titok körébe tartozó adatok kivételével
az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára díjmentesen hozzáférhetővé teszi.
(3) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság az  elkülönített 
hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a  lakosságot az  elkülönített hulladékgyűjtés feltételeiről 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon tájékoztatja.
(4) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság és a  közszolgáltatási 
résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozó köteles az általa működtetett ügyfélszolgálaton a közszolgáltatási 
díj beszedésével kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat rögzíteni és elintézni.”
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35. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gördülő fejlesztési rendszerterv tételének vagy elemének jóváhagyását a miniszter megtagadja, ha:
a) a benne foglalt valamely beruházás vagy beszerzés nem szükséges az  e  törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban vagy a koncessziós szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységhez, különösen 
az egyes hulladékáramokra meghatározott célértékek teljesítéséhez,
b) valamely beruházás vagy beszerzés költsége nem áll arányban az  elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági 
előnyökkel, vagy
c) az nem felel meg a  koncessziós társaság által a  koncessziós szerződésben vállalt kötelezően elvégzendő 
beruházásoknak és beszerzéseknek, vagy a koncessziós időszak első 10 évére készített beruházási ütemtervnek.”

36. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek, az  önkormányzatok 30/C.  § 
(2) bekezdése szerinti indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint a 47/A. § (2) bekezdése 
szerinti díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelveket és keretszabályokat a  Hivatal elnöke az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben állapítja meg a  rendeletben meghatározott árszabályozási ciklus első naptári 
évét megelőző év augusztus 15-ig.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott rendeletet évente, augusztus 15-ig felülvizsgálja.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal a (2) bekezdésben meghatározott módszertani útmutatót évente, augusztus 31-ig felülvizsgálja.”

 (4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  koncesszori alvállalkozók (1)  bekezdés szerinti indokolt költségeinek mértékét – hulladékgazdálkodási 
tevékenységenkénti bontásban – valamint az önkormányzatok 30/C. § (2) bekezdése szerinti indokolt költségeinek 
mértékét a  Hivatal elnöke, figyelemmel az  (1)  bekezdés szerinti rendeletre és a  (2)  bekezdés szerinti módszertani 
útmutatóra, az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben állapítja meg, amely rendelet kihirdetése és 
hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.”

 (5) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  költséghatékony állami hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátás érvényesülése érdekében a  47/A.  § 
(2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett indokolt költségekről, az ezekkel összefüggő eszköz- 
és költség-felülvizsgálatról – különösen az  eszközértékelés, a  statikus, a  transzferár és a  benchmark vizsgálatok 
eredményéről –, az  alkalmazott ösztönzőkről és elvonásokról a  Hivatal elnöke a  47/A.  § (2)  bekezdése szerinti 
díjjavaslat miniszter számára történő megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a koncessziós társaságot.”

37. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  elhagyott hulladék felszámolása tárgyában a  (2) vagy (3)  bekezdés szerinti kötelezést 
a  hulladékgazdálkodási hatóság a  közérdek védelme miatt azonnal végrehajthatónak nyilvánítja. A  hulladék 
felszámolásával összefüggésben felmerülő költségek a kötelezettet terhelik.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  elhagyott hulladék felszámolására a  (2) vagy (3)  bekezdés szerint kötelezett személy (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban: kötelezett) a  kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától 
számított 30 napon belül gondoskodik a  hulladék ingatlanról történő elszállításáról, és az  elszállítás tényét 
a  hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes területi szervénél az  átvevő által a  miniszter 
rendeletében meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratokkal, vagy a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szállítási lappal, illetve bizonylattal 
igazolja. Az igazolás egy példányát az átvevő átadással egyidejűleg a kötelezett részére átadja.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerint kiállított okirat további egy példányát az  átvevő – miután a  kötelezettől átvett 
hulladékot hulladékkezelő létesítménynek átadta, és az  átadás tényét a  hulladékkezelő létesítményt üzemeltető 
szervezet képviselője aláírásával igazolta – a  kötelezett részére, a  hulladékkezelő létesítményben történő átadást 
követő 8 napon belül átadja. ennek esetleges elmulasztását a kötelezett haladéktalanul jelzi a kötelezést kibocsátó 
hulladékgazdálkodási hatóság felé.
(4b) A  hulladékkezelő létesítményt üzemeltető szervezet képviselője aláírásával ellátott igazolást 
a  kötelezett a  (4a)  bekezdés szerinti kézhezvételt követően haladéktalanul továbbítja a  kötelezést kibocsátó 
hulladékgazdálkodási hatóság részére.
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(4c) Ha a (4) bekezdés szerinti igazolás kiállítása akadályba ütközik, a kötelezett az elszállítás tényét a (4) bekezdés 
szerinti miniszteri rendeletben meghatározott teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, és annak kiállítását 
követően azt haladéktalanul továbbítja a kötelezést kibocsátó hulladékgazdálkodási hatóság részére.”

 (4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság és a  hulladék elszállíttatásának 
a  végrehajtási eljárásban felmerült költsége (e bekezdésben a  továbbiakban együtt: fizetési kötelezettség) adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha a  fizetési kötelezettségnek az  adók módjára történő behajtása 
eredménytelen, természetes személy kötelezett esetén a  meg nem fizetett fizetési kötelezettség helyébe 
ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kell meghatározni. A meg nem fizetett fizetési kötelezettség ötezerrel 
nem osztható részét nem kell a közérdekű munka előírásánál figyelembe venni.”

38. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a  (2)  bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője 
(a  továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a  hulladéklerakás csökkentése, valamint az  e  törvényben 
meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulék 
adók módjára behajtandó köztartozás.”

39. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti elektronikus megfigyelő rendszert úgy kell telepíteni, hogy a  szállító jármű raktere, 
szállítmánya folyamatosan és teljes egészében látható legyen, a  megfigyelőrendszer látóteréből ne kerüljön  ki. 
A  felvételek alapján egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a  hulladékgazdálkodási létesítmény 
területére belépő, valamint ott közlekedő járművek ténylegesen a  depónián vagy a  létesítménynek más 
kezelőhelyén helyezték-e el a  hulladékot. A  felvétel az  érintett személy azonosítására alkalmas személyes adatot 
nem rögzíthet.”

40. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állam – a koncessziós társaság véleményének kikérése mellett – nemzeti célértékeket határozhat meg olyan 
termékáramok vonatkozásában, amelyekre európai uniós jogi aktus és az  alapján hazai jogszabály célértékek 
teljesítését nem írja elő.”

41. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdése a következő 47. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„47. a hulladékgazdálkodási hatóság közigazgatási jogköre gyakorlásával és a közigazgatási feladataival összefüggő 
nyilvántartás adattartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:
1. a veszélyes és nem veszélyes hulladéktípusokat tartalmazó hulladékjegyzéket, és a  hulladék veszélyességét 
eredményező tulajdonságok megállapítására vonatkozó részletes szabályokat;
2. az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás 
tényének igazolására vonatkozó formai és tartalmi előírásokat;
3. a hulladéklerakás technikai követelményeit, a betelt lerakók lezárásának és utógondozásának technikai feltételeit, 
valamint részletes szabályait és a hulladéklerakás körforgásos gazdasággal összefüggő követelményeit;
4. a hulladék termikus kezelésének technikai követelményeit és részletes szabályait;
5. a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályait;
6. a poliklórozott bifenilek (PCB) és poliklórozott terfenilek (PCT), valamint az  azokat tartalmazó berendezések 
kezelésének részletes szabályait;
7. a titán-dioxid-ipar hulladékai kezelésének részletes szabályait;
8. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egységes információs rendszer kialakításának részletes szabályait;
9. a hasznosítási műveleteket és az  energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági 
mutató megállapítására vonatkozó szabályokat, valamint az ártalmatlanítási műveleteket;
10. a hulladékgazdálkodási engedélyre és a nyilvántartásba vételre vonatkozó felügyeleti díjjal kapcsolatos részletes 
szabályokat;
11. a hulladékgazdálkodási képzés részletes szabályait;
12. a 78. § (7) bekezdése szerinti nemzeti célértékeket;
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13. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása 
érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből 
közzéteendő adatok – különösen a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel kapcsolatos 
díjmegállapítás, költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki információk – 
körét és a közzététel módját;
14. a 47/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjakat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét;
15. a Hivatal miniszter részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének rendjére, módjára, tartalmára, formájára 
és időpontjára vonatkozó részletes szabályokat;
16. a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslattételi kötelezettségének rendjére, 
módjára, tartalmára vonatkozó részletes szabályokat;
17. a Koordináló szerv részére történő adatszolgáltatás tartalmát és rendjét;
18. a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelményeit,
19. az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)
„e) a 18/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott díj megállapításának szabályait, a  díj meghatározására irányuló 
kérelem tartalmi követelményeit és a részletes eljárási szabályokat,
f ) az e  törvényben a  Hivatal felé a  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek és az  általuk szolgáltatandó adatok 
körét, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség formáját és határidejét”
(rendeletben állapítsa meg.)

42. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) A koncessziós társaság részére azon hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, 
amely 2022. december 31. napján gazdálkodó szervezettel intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladék 
kezeléséről a  közszolgáltatáson kívül szerződött, 2023. január 15. napjáig adatot szolgáltat a  szolgáltatás műszaki 
tartalmáról.
(2) Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek 2023. február 28. napján a  hulladékgazdálkodási intézményi 
résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek, a  koncessziós társasággal történő szerződéskötés 
érdekében a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen, 2023. március 1. és 2023. április 30. között 
az  ott megjelölt, a  szerződéskötéshez szükséges adataikat megadják. Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek 
2023. március 1-jén vagy azt követően kezdik meg a tevékenységüket, az adott tevékenység megkezdését követő 
15 napon belül teljesítik e kötelezettségüket. A gazdálkodó szervezetek az adataikban bekövetkezett változást vagy 
a tevékenységük megszűnését az elektronikus felületen 8 napon belül bejelentik.
(3) Az  50.  § szerint 2023. július 1-je előtt számviteli szétválasztásra kötelezett közszolgáltató 2023. június 30-i 
fordulónappal féléves, közbenső mérleget készít.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátáshoz használt létesítmény, eszköz és 
vagyonelem vagyonkezelése céljából, a  települési önkormányzatok társulásai mindaddig fennmaradhatnak, 
ameddig az  érintett létesítmény, eszköz vagy vagyonelem az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához 
igénybe vételre kerül.
(5) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény előírásai alapján 
2023.  július  1-jét megelőzően a  hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére előírt, illetve az  általa elért 
környezetvédelmi védettségi szint a koncesszori alvállalkozói tevékenység végzése során nem csökkenhet.”

43. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő 92/B. §-sal egészül ki:
„92/B.  § (1) A  Korábbi Koordináló szerv és a  2023. július 1-jét megelőző időszakban közszolgáltatóként működött 
gazdasági társaság jogszabályon vagy szerződésen alapuló elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési 
feladatai befejezését követő 5. év végéig kezeli a részére átadott, a 2023. július 1-jét megelőzően hatályos 32/A. § 
(4h) bekezdésében, a 38. § (3) bekezdésében és az 53. § (4) bekezdésben meghatározott adatot (a  továbbiakban: 
Alapadat).
(2) A  Korábbi Koordináló szerv a  2023. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan általa kezelt Alapadatokat 
a Koordináló szerv részére átadja.
(3) A  Korábbi Koordináló szerv, az  érintett hatóságok és valamennyi gazdálkodó szervezet, így különösen 
a  közszolgáltató, amely ilyen adat birtokában van, átadja a  koncesszor (e bekezdés alkalmazásában ideértve 
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a  koncessziós társaságot), vagy közvetlenül a  koncesszor által kijelölt koncesszori alvállalkozó részére az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat – ideértve az  elszámolási, számlázási, kintlévőség-kezelési és ügyfélszolgálati 
feladatokat is – teljesítésére való felkészüléshez és annak végrehajtásához szükséges, általa kezelt személyes 
adatokat, különösen az Alapadatokat.
(4) A  Koordináló szerv a  Korábbi Koordináló szervtől átvett számlázási, kintlévőség-kezelési, szolgáltatásidíj-
elszámolási és ezekhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok, valamint egyéb feladatai elvégzésének érdekében 
a  részére átadott adatokat kezeli, a  2023. július 1. napján a  Korábbi Koordináló szerv használatában lévő, 
a  számlázási tevékenységet támogató szoftvereket és adatbázisokat költségtérítés ellenében használhatja. 
A  Koordináló szerv részére a  2023. július 1-jét megelőző időszakban a  közszolgáltatási feladatokat ellátó 
közszolgáltató a feladatai ellátásához szükséges adatokat megadja.
(5) A  2023. július 1-jét megelőzően, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlanhasználóra vonatkozóan a  38.  § (3)  bekezdésében, és az  53.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatot 
jogszerűen kezelő közszolgáltató, vagy egyéb gazdálkodó szervezet, ha tevékenységét a  2.  § (1)  bekezdés 
36g.  pontjában meghatározott koncesszori alvállalkozóként folytatja, a  2023. július 1-je előtt kezelésében lévő 
adatokat koncesszori alvállalkozói feladatai ellátása érdekében felhasználhatja. Ha tevékenységét koncesszori 
alvállalkozóként nem folytatja, akkor az  adatokat átadja a  koncesszor, vagy közvetlenül a  koncesszor által kijelölt 
koncesszori alvállalkozó részére.
(6) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és az  ingatlanhasználók között az  ingatlanhasználók települési 
hulladékának gyűjtése, szállítása és kezelése tárgyában létrejött szerződések és e  törvény erejénél fogva létrejött 
más jogviszonyok e törvény erejénél fogva 2023. június 30. napján megszűnnek.
(7) A  vegyes települési hulladék, illetve a  természetes személy ingatlanhasználó elkülönítetten gyűjtött 
hulladéka vonatkozásában a  szolgáltatást a  koncessziós társaság közvetlenül vagy koncesszori alvállalkozók 
igénybevételével, 2023. július 1. napjától jogszabály valamint a  koncessziós társaság jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban kiadott üzletszabályzata vagy a  koncessziós társaság által megkötött szerződés alapján nyújtja 
tovább az ingatlanhasználók részére a 47/A. § (1) bekezdése, 91. §-a, 91/A. §-a szerint meghatározott díj ellenében 
2023. december 31-ig a  (6)  bekezdés szerint megszűnt közszolgáltatási szerződés szerinti feltételekkel, műszaki 
tartalommal. A  szolgáltatás felajánlásával a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó 
szolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a koncessziós társaság között jogviszony jön létre.
(8) Ha a  92/A.  § (2)  bekezdése szerint a  gazdálkodó szervezet a  koncessziós társasággal történő szerződéskötés 
érdekében az  ott meghatározottak szerint nem szolgáltat adatot, a  hulladékgazdálkodási intézményi 
résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére a  gazdálkodó szervezet és a  koncessziós társaság 
között 2023. július 1. napjától jogszabály, valamint a  koncessziós társaság jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban kiadott üzletszabályzata szerinti tartalommal jogviszony jön létre a  47/A.  § (1)  bekezdése szerint 
meghatározott díjfizetési kötelezettség mellett.
(9) A  Korábbi Koordináló szerv és az  ingatlanhasználó közötti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettség körében 
az  ingatlanhasználó által a  Korábbi Koordináló szerv mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás 
teljesítésére adott felhatalmazást a  2023. július 1-jét követő 46. napon e  törvény erejénél fogva a  Koncessziós 
társaság mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni. A  koncessziós társaság 
a felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltatója részére 2023. július 1. napját követő 15 napon belül tájékoztatást 
küld a  koncessziós szerződés hatálybalépéséről, amelyről a  felhatalmazást kezelő pénzforgalmi szolgáltató 
5  napon belül köteles tájékoztatni a  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját. A  fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója 
a  koncessziós társaság vagy a  koncessziós társaság által kijelölt koncesszori alvállalkozó által indított csoportos 
beszedési megbízást a 2023. július 1-jét követő 46. naptól a koncessziós társaság, vagy a koncessziós társaság által 
kijelölt koncesszori alvállalkozó javára köteles teljesíteni, ha a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó 
pénzforgalmi szolgáltatójától 15 nappal korábban megkapta a  kedvezményezett és a  fizető fél megváltozott 
azonosítóját.”

44. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/f. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Korábbi Koordináló szerv a 2023. július 1-jén a  tulajdonában lévő hulladékot a 31. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján a koncessziós társaságnak átadja, és ha az átadott hulladék rendelkezik pénzben kifejezhető értékkel, annak 
átadásakor a hulladék pénzbeli értékének megtérítésére jogosult, egyéb esetben az átadott hulladék kezelésének 
költségét a  koncessziós társaság részére megfizeti. Az  elszámolás során a  piaci érték független értékbecslő által 
meghatározott módszertant alkalmazva kell eljárni.
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(2) A Korábbi Koordináló szerv a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések megtartásával a koncessziós 
társaság rendelkezésére bocsátja a  2023. június 30-i állapot szerinti ügyféladatbázist. A  Koordináló szerv 
– ha a koncessziós társaság erre igényt tart – felhasználási jogot biztosít a koncessziós társaság részére 2023. július 1. 
napjától kezdődően a  számlázási tevékenységet végző szoftverhez és a  szükséges adatbázisokhoz, a  piaci érték 
meghatározásakor az (1) bekezdés szerinti módszertant alkalmazva.”

45. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény 
hatálybalépésétől 2023. június 30. napjáig a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásába bevont 
hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, használatát, a hasznai 
szedését, valamint az  azzal való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és 
módosításához a  miniszter – e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok 
szerinti – előzetes jóváhagyása szükséges, kivéve az olyan szerződéses jogviszonyt, amely a koncesszori alvállalkozói 
tevékenység, vagy a  koncessziós társaság részére történő kezelési szolgáltatás nyújtás 2023. július 1. napjától 
történő ellátását szolgálja.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) 2028. június 30. napjáig a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátására létesült vagy 
beszerzett hulladékgazdálkodási vagyonelem átruházásához, a  vagyonelemek birtoklását, hasznosítását, 
használatát, a  hasznai szedését, valamint az  azzal való rendelkezést érintő szerződéses jogviszony létesítéséhez, 
megszüntetéséhez és módosításához a  miniszter – e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott szempontok szerinti – előzetes jóváhagyása szükséges, kivéve az  olyan szerződéses jogviszonyt, 
amely a  koncesszori alvállalkozói tevékenység, vagy a  koncessziós társaság részére történő kezelési szolgáltatás 
nyújtás 2023. július 1. napjától történő ellátását szolgálja.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/G. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  miniszter az  (1)  bekezdésben meghatározott szerződés jóváhagyását megelőzően beszerzi a  Környezeti és 
energiahatékonysági Operatív Program végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: Irányító Hatóság) 
véleményét az  európai Unió támogatásával megvalósítás, beszerzés, vagy fenntartási kötelezettség alatt álló 
hulladékgazdálkodási eszközök és létesítmények vonatkozásában. Ha az  Irányító Hatóság a véleményt a miniszteri 
megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem küldi meg a miniszter részére, a miniszter anélkül dönt. 
A vélemény megadása tekintetében hiánypótlásnak nincs helye.”

46. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések megkötésére és módosítására vonatkozó korlátozással, 
valamint e szerződések törvény erejénél fogva történő megszűnésével összefüggésben keletkezett, igazolt vagyoni 
hátrányokért a  központi költségvetés – e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
feltételek szerint – arányos kártalanítást biztosít. A  kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről a  Szabályozott 
Tevékenységek felügyeleti Hatósága dönt.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  közszolgáltatók a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben új szerződést úgy köthetnek, 
hatályos szerződésüket úgy módosíthatják, vagy vállalhatnak más módon kötelezettséget, ha ezek hatálya 
legkésőbb 2023. június 30. napján lejár. A  közszolgáltatók kizárólag a  Hivatal jóváhagyásával köthetnek 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. 
A Hivatal akkor tagadhatja meg a jóváhagyást, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 
szerződés, vagy a  vállalt kötelezettség nem felel meg az  e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott szempontoknak. Nem kell a  Hivatal jóváhagyását kérni az  olyan szerződéshez, vagy 
kötelezettségvállaláshoz, amely a  rendes üzletmenet keretein belül a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
napi funkcionális működőképességének biztosításához szükséges. Nem szükséges a  Hivatal jóváhagyását kérni 
a  szerződés vagy kötelezettségvállalás azon rendelkezéséhez, amely a  koncesszori alvállalkozói tevékenység, 
vagy a  koncessziós társaság részére történő hulladékkezelési szolgáltatás 2023. július 1. napjától történő ellátását 
szolgálja.”
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47. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggésben díjjavaslatát a  Hivatal első alkalommal 
2023.  szeptember 15. napjáig küldi meg a  miniszter részére, a  miniszter a  díjakat első alkalommal 
2023. november 30. napjáig állapítja meg.”

48. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 40/A. alcíme a következő 92/L. §-sal egészül ki:
„92/L. § (1) A 31/A. § az Alaptörvény 23. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 32/A. § (8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

49. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 1. 1. § (3) bekezdés g) pontjában az „üledékre, iszapra” szövegrész helyébe az „azon üledékre és mederiszapra” 

szöveg,
 2. 2. § (1) bekezdés 36g. pontjában a „résztevékenységet” szövegrész helyébe a „tevékenységet” szöveg,
 3. 12. § (1c) bekezdésében a „megkeresésére” szövegrész helyébe a „felhívására” szöveg,
 4. 18/B.  § (2)  bekezdésében az „A B3” szövegrész helyébe az „A 18/A.  § (1)  bekezdés szerinti B3” szöveg és 

a  „hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási” szövegrész helyébe a  „hulladéklerakó, valamint 
hulladékégető mű esetében alkalmazható átvételi” szöveg,

 5. 18/B.  § (3)  bekezdésében a „B3 alkategóriájú hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási” szövegrész 
helyébe a  „(2)  bekezdés szerinti átvételi” szöveg és a  „rendeletében állapítja” szövegrész helyébe 
a „rendeletében a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig állapítja” szöveg,

 6. 30/C.  § (1)  bekezdésében a „hulladékgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodásért 
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

 7. 32/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
az „a miniszter” szöveg,

 8. 32/A.  § (4e)  bekezdés e)  pontjában a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

 9. 32/A. § (5a) bekezdésében az „az általa ellátandó” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
10. 39. § (2) bekezdésében a „kezelő” szövegrész helyébe az „előkezelő” szöveg,
11. 42.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a  „kezeli, vagy” szövegrész helyébe a  „– saját maga, vagy koncesszori 

alvállalkozó útján – előkezeli, majd” szöveg,
12. 51.  § (3)  bekezdésében az „ , a  47/D.  § (2)  bekezdése és a  48.  § (1a)  bekezdése” szövegrész helyébe az „és 

a 47/D. § (2) bekezdése” szöveg,
13. 53/A.  § (2)  bekezdésében az  „alvállalkozót bevonhat” szövegrész helyébe az  „alvállalkozót, vagy  

– ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – 
más alvállalkozót bevonhat” szöveg,

14. 53/A.  § (4)  bekezdésében az  „alvállalkozót bevonhat” szövegrész helyébe az  „alvállalkozót, vagy  
– ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – 
más alvállalkozót bevonhat” szöveg,

15. 53/A.  § (7)  bekezdésében az „alvállalkozói nyilvántartásba felvett” szövegrész helyébe az „alvállalkozó, vagy 
– ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – 
más” szöveg,

16. 53/G.  § (1)  bekezdésében az  „a hulladékgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe az  „az általa vezetett 
minisztérium kijelölt szervezeti egysége” szöveg,

17. 53/I.  § (3)  bekezdésében az  „alvállalkozó bevonásával” szövegrész helyébe az  „alvállalkozó, vagy  
– ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – 
más alvállalkozó bevonásával” szöveg,

18. 53/J.  § (2)  bekezdésében az  „ad.” szövegrész helyébe az  „ad. Az  éves beszámolót egyidejűleg megküldi 
a Hivatal részére is.” szöveg,

19. 53/K.  § (2)  bekezdésében az „– a  hulladékgazdálkodási hatóság javaslata alapján, a  Hivatal véleményének 
kikérését követően –” szövegrész helyébe az „a Hivatal véleményének kikérését követően” szöveg,

20. 53/K.  § (4)  bekezdésében az „– a  hulladékgazdálkodási hatóságon keresztül – a  miniszternek” szövegrész 
helyébe az „a miniszternek. A beszámolót egyidejűleg megküldi a Hivatal részére is” szöveg,
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21. 53/N.  § (2)  bekezdésében az  „a tárgyévet” szövegrész helyébe az  „az (1)  bekezdés szerinti rendeletben 
meghatározott árszabályozási ciklus első naptári évét” szöveg,

22. 53/N.  § (3)  bekezdésében az  „útmutatók” szövegrész helyébe az  „útmutató” szöveg, a  „kikéri” szövegrész 
helyébe a „közzéteszi a honlapján a tervezeteket, amelyeket” szöveg és az „érdekképviseleteinek véleményét.” 
szövegrész helyébe az „érdekképviseletei véleményezhetnek” szöveg,

23. 69/A.  § (1)  bekezdésében a  „területén elektronikus” szövegrész helyébe a  „területén napi 24 órában 
szünetmentesen működő elektronikus” szöveg,

24. 78/B.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában a  „hulladékgazdálkodásért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe 
a „miniszterrel” szöveg,

25. 78/B.  § (2)  bekezdés 11.  pontjában a  „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „miniszter” szöveg,

26. 78/B.  § (2)  bekezdés 14.  pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős miniszter egyetértésében” szövegrész 
helyébe a „miniszter egyetértésével” szöveg,

27. 78/B.  § (2)  bekezdés 24.  pontjában a  „hulladékgazdálkodásért felelős minisztert” szövegrész helyébe 
a „minisztert” szöveg,

28. 78/G. § (3) bekezdésében a „végzett vizsgálat” szövegrész helyébe a „végzett eljárás és vizsgálat” szöveg,
29. 79. § (8) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe az „55” szöveg,
30. 83. § (1) bekezdésében a „közszolgáltatást” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási résztevékenységet” szöveg 

és a „Koordináló szervet, illetve a közszolgáltatót” szövegrész helyébe a „koncessziós társaságot” szöveg,
31. 84. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „alkalmazása,” szövegrész helyébe az „és a hulladékgazdálkodási 

hatóság bírság kiszabásáról dönt:” szöveg,
32. 86. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának 

és megállapításának módjáról szóló” szövegrész helyébe az „az e törvény végrehajtására kiadott” szöveg,
33. 88.  § (3a)  bekezdés c)  pontjában az „az indokolt” szövegrész helyébe az „az 53/N.  § (4)  bekezdése szerinti 

indokolt” szöveg és a „mértékét” szövegrész helyébe a „mértékét,” szöveg,
34. 91.  § (1)  bekezdésében a  „88.  § (3)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában foglalt felhatalmazás alapján 

megalkotott” szövegrész helyébe a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat meghatározó miniszteri” 
szöveg,

35. 91. § (10) bekezdésében az „a Koordináló szerv köteles azt legalább annyival csökkenteni” szövegrész helyébe 
az „az úgy csökken” szöveg,

36. 91/A.  § (3c)  bekezdésében a  „közszolgáltatón keresztül a  Koordináló szervet” szövegrész helyébe 
a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaságot” szöveg,

37. 92/G. § (3) bekezdésében a „modellre való átállás” szövegrész helyébe a „rendszer működése” szöveg,
38. 92/H.  § (2)  bekezdésében a  „hulladékgazdálkodási hatóság” szövegrész helyébe a  „Szabályozott 

Tevékenységek felügyeleti Hatósága” szöveg,
39. 92/K.  § (1)  bekezdésében a „február 28. napjáig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” szöveg és az „április 

30-ig” szövegrész helyébe a „május 31-ig” szöveg,
40. 92/K. § (5) bekezdésében a „július 1-jéig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” szöveg,
41. 92/K. § (6) bekezdés a) pontjában az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
42. 92/K. § (6) bekezdés b) pontjában az „október 31-ig” szövegrész helyébe a „november 30-ig” szöveg,
43. 92/K. § (6) bekezdés c) pontjában a „június 1-jéig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” szöveg
lép.

50. §  Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 1. 2. § (7) bekezdésében az „a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt,” szövegrész,
 2. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott 

további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért,” szövegrész,
 3. 18/A. § (4) bekezdése,
 4. 24. § (2) bekezdése,
 5. 28. § (7) bekezdése,
 6. 32/A. § (4)–(4d) bekezdése,
 7. 32/A. § (4d) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
 8. 32/A. § (5a) bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó” szövegrész,
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 9. 41.  § (2)  bekezdésében az  „A koncessziós társaság a  tevékenységét az  Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a  Hivatal ellenőriz, és erről 
megfelelőségi véleményt állít ki.” szövegrész,

10. 41. § (3a) bekezdése,
11. 42.  § (2)  bekezdésében az „ebben az  esetben a  hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel 

rendelkeznie.” szövegrész,
12. 47/A.  § (2)  bekezdésében a „ , valamint a  88.  § (3)  bekezdés b)  pont be)  alpontjában kapott felhatalmazás 

alapján megalkotott rendeletben foglaltak szerint” szövegrész,
13. 47/D. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
14. 47/D. § (3) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrészek,
15. 51. § (1) bekezdésében a „vagy minősítési” szövegrész,
16. 53/e.  § (4)  bekezdésében az  „az e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 

szabályok betartásával” szövegrész,
17. 53/I. § (4) bekezdésében az „és a közszolgáltatók” szövegrész,
18. 53/J. § (1) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási hatóság útján küldött –” szövegrész,
19. 53/J. § (2) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási hatóság útján –” szövegrész,
20. 53/J. § (3) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási hatóság útján –” szövegrész,
21. 53/K. § (1) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási hatóság útján –” szövegrész,
22. 53/K. § (5) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával –” szövegrész,
23. 53/L. § (1) bekezdésében az „– a hulladékgazdálkodási hatóság bevonásával –” szövegrész,
24. 61. § (26) bekezdése,
25. 62. § (2) bekezdése,
26. 66. § (1) bekezdése,
27. 73. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
28. 73. § (3) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
29. 75. § (4) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrészek,
30. 77. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
31. 78. § (4) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
32. 78/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
33. 78/A. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
34. 78/A. § (3) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrészek,
35. 78/A. § (4) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
36. 78/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
37. 78/B.  § (2)  bekezdés 8.  pontjában az  „ide nem értve a  hulladékgazdálkodási résztevékenységet ellátó 

koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók megfelelőségére vonatkozó, a 32/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott hatásköröket,” szövegrész,

38. 78/B. § (2) bekezdés 12. pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
39. 78/B. § (2) bekezdés 16. pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
40. 78/B. § (2) bekezdés 20. pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
41. 78/B. § (2) bekezdés 21. pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
42. 78/B. § (2) bekezdés 22. pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
43. 78/B. § (5) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrészek,
44. 79. § (7) bekezdésében az „ , illetve minősítési engedély” szövegrész,
45. 87. § (1) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
46. 87. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
47. 88. § (1) bekezdés 23. pontja,
48. 88. § (1) bekezdés 25. pontja,
49. 88.  § (1)  bekezdés 33.  pontjában az  „ , a  koordinációjával, valamint tulajdonjogával kapcsolatos egyes 

szabályokat, valamint az erőforrás-gazdálkodásával összefüggő szabályokat” szövegrész,
50. 88. § (1) bekezdés 34. pontja,
51. 88. § (2) bekezdés 19. pontja,
52. 88. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
53. 88. § (3) bekezdés b) pontja,
54. 88. § (3) bekezdés c) pontjában a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
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55. 88. § (3a) bekezdés a) pontjában az „és a 18/D. § (1) bekezdésében” szövegrész,
56. 90. § (9)–(11) bekezdése,
57. 92/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
58. 92/C. § (2) bekezdésében a „hulladékgazdálkodásért felelős” szövegrész,
59. 92/G. § (8)–(12) bekezdése,
60. 92/L. §-a.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló  
2013. évi CXXV. törvény hatályon kívül helyezése

51. §  Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény.

5. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

52. §  Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény
a) 1. § (8) bekezdésében az „ , illetve a minősítési engedélyében” szövegrész,
b) 1. § (9) bekezdés a) pontjában a „minősítési engedéllyel nem, de” szövegrész.

6. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

53. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fémkereskedelmi hatóság a fémkereskedőt 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő bírsággal sújtja, ha
a) fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot írásba foglalt megállapodás vagy írásbeli szerződés nélkül, illetve 
az anyag jogszerű szerzésére vonatkozó nyilatkozat nélkül vesz át,
b) a 3.  § (5)  bekezdése szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a  közszolgáltatást, vagy 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettel kötött írásbeli szerződés, vagy a  szervezet 
által kiállított igazolás nélkül, illetve a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolása nélkül szerez be vagy vesz át.”

54. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 11/B. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A fémkereskedelmi hatóság a  fémkereskedőt 1 millió forintig, a  nevében eljáró természetes személyt 300 ezer forintig 
terjedő bírsággal sújtja, ha az e törvényben meghatározott)
„c) a 4. § (6a) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.”

55. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény
a) 3. § (7b) bekezdésében a „kézhezvételétől számított 15 napon belül használható fel. A 15” szövegrész helyébe 

a „kiállításától számított 45 napon belül használható fel. A 45” szöveg,
b) 3. § (11) bekezdésében a „(7)” szövegrész helyébe a „(6)” szöveg,
c) 8.  § (6)  bekezdésében a  „belül kiadja” szövegrész helyébe a  „belül – a  gazdálkodó szervezetek részére 

elektronikus úton – kiadja” szöveg,
d) 11/A.  § (6)  bekezdésében a  „törvényben előírt” szövegrész helyébe a  „törvényben vagy az  e  törvény 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt” szöveg
lép.

7. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló  
2021. évi II. törvény módosítása

56. § (1) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90.  § 
(2) bekezdés 1. és 2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Ht.)
„1. 2.  § (1)  bekezdés 34. és 39.  pontjában, 32/A.  § (5a)  bekezdésében, 38.  § (1) és (2)  bekezdésében, 42.  § 
(1)  bekezdés nyitó szövegrészében és f )  pontjában, 43.  § (2)  bekezdésében, 44.  § (3)  bekezdésében, 52.  § 
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(1)  bekezdésében, 88.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában és (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a „közszolgáltatás” 
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási résztevékenység” szöveg,
2. 2.  § (1)  bekezdés 34. és 39.  pontjában, 3.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, 38.  § (1)  bekezdésében, 39.  § 
(4)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, a)  pontjában és 
(2) bekezdésében, 43. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 44. § (1)–(3) bekezdésében, 52. § 
(2)  bekezdésében, 65.  § (1)  bekezdésében, 88.  § (1)  bekezdés 23. és 35.  pontjában, 91.  § (13)–(16)  bekezdésében 
és 91/A.  § (1)  bekezdésében a  „közszolgáltató” szövegrész helyébe a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
résztevékenységet ellátó koncessziós társaság” szöveg,”
(lép.)

 (2) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90.  § 
(2) bekezdés 5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Ht.)
„5. 3.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, 42.  § (2)  bekezdésében és 91/A.  § (2)  bekezdésében a  „közszolgáltatás” 
szövegrészek helyébe a „közszolgáltatási résztevékenység” szöveg,”
(lép.)

 (3) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90.  § 
(2) bekezdés 17. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Ht.)
„17. 38.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (3)  bekezdésében, 91.  § (4)  bekezdésében, 91/A.  § (1)–(5)  bekezdésében 
a „közszolgáltatást” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet” szöveg,”
(lép.)

 (4) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90.  § 
(2) bekezdés 21. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Ht.)
„21. 40.  § (3)  bekezdésében a  „közszolgáltatóval” szövegrész helyébe a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
résztevékenységet ellátó koncessziós társasággal” szöveg,”
(lép.)

 (5) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90.  § 
(2) bekezdés 24. és 25. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Ht.)
„24. 41.  § (2)  bekezdésében, 83.  § (1)  bekezdésében, és 91.  § (12)  bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrészek 
helyébe a „koncessziós társaság” szöveg,
25. 41. § (4) bekezdésében a „tevékenység” szövegrész helyébe a „résztevékenység” szöveg,”
(lép.)

 (6) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 90.  § 
(2) bekezdés 27. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Ht.)
„27. 42.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, a  „közszolgáltatással” szövegrész helyébe a  „közszolgáltatási 
résztevékenységgel” szöveg,”
(lép.)

 (7) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 91.  § 
(2) bekezdés 19. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Hatályát veszti a Ht.)
„19. 83. § (1) bekezdésében a „Koordináló szerv vagy a” szövegrész”

 (8) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 95.  § 
(1)  bekezdésének az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „ellátást a hulladékgazdálkodási hatóság 
által kiszámított szolgáltatási” szövegrész helyett az „ellátást szolgáltatási” szöveggel lép hatályba.

 (9) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 95.  § 
(2)  bekezdésének az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013.  évi CXXXIV. törvény 4/A.  §-át megállapító rendelkezése a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és 
szolgáltatási díj megállapításáért” szövegrész helyett a „hulladékgazdálkodásért” szöveggel lép hatályba.
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57. § (1) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 99.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  21.  § a)  pontja, a  14. alcím, a  29.  § (10) és (19)  bekezdése, a  46.  §, a  49.  § (2) és (6)  bekezdése, az  51.  § 
(2) bekezdése, az 54. § (2) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, a 79. § (2) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 1–2., 5–8. 
11., 16–27., 29., 32–40. és 43–48.  pontja, a  91.  § (2)  bekezdés 1., 2., 4–14., 16., 18–20., 22. és 23.  pontja, a  94.  § 
(4) bekezdése és a 95. § (1)–(3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.”

 (2) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 99.  §-a 
a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A 4. § (3) és (4) bekezdése, a 19. §, a 20. § (2) bekezdés a) pontja, a 29. § (18) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, 
a 41–44. §, 85. § (1) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 4., 9. és 49. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.”

58. §  Nem lép hatályba az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi 
II. törvény
a) 20. § (2) bekezdés b)–f ) pontja,
b) 21. § b)–f ) pontja,
c) 49. § (1), (4) és (5) bekezdése,
d) 55. § (2) bekezdése,
e) 61. §-a,
f ) 90. § (2) bekezdés 3. pontja,
g) 90. § (2) bekezdés 12–14. pontja,
h) 90. § (2) bekezdés 28. pontja,
i) 90. § (2) bekezdés 30. és 31. pontja,
j) 90. § (2) bekezdés 41. és 42. pontja.
k) 91. § (2) bekezdés 3. pontja,
l) 91. § (2) bekezdés 15. pontja,
m) 91. § (2) bekezdés 17. pontja,
n) 91. § (2) bekezdés 21. pontja.

8. Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló  
2021. évi LXVIII. törvény módosítása

59. §  Nem lép hatályba az  egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi 
LXVIII. törvény
a) 85. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 85. § (2) bekezdés b) pontja.

9. Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV. törvény módosítása

60. §  A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény 253.  § 
(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A 123. § és 124. §, a 129. §, a 132. § 1. és 2. pontja és a 233. § 2023. július 1-jén lép hatályba.”

61. §  Nem lép hatályba a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi 
XXIV. törvény
a) 125. §-a,
b) 130. § (3) bekezdése,
c) 232. §-a.

10. Záró rendelkezések

62. § (1) ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 54. §, az 55. § d) pontja az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (3) A 49. § 3. pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.
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 (4) A 3–12. §, a 13. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23. §, a 24. § (1)–(3) és (5) bekezdése, 
a 25–32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34. §, a 42. § (2) bekezdése, a 45. § (2) és (3) bekezdése, a 48. §, a 49. § 2., 10., 
11., 13–15., 17., 30. és 34–37.  pontja, az  50.  § 1., 2., 4–6., 8–11., 15–17., 25., 26., 37., 47., 48., 50., 51. és 59.  pontja, 
a 4. alcím, az 5. alcím, az 56. §, az 57. §, az 58. § a)–n) pontja, a 8. alcím, a 9. alcím, az 1. melléklet, a 2. melléklet és 
a 4. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

 (5) A  24.  § (4)  bekezdése és a  44.  § a  Korábbi Koordináló Szerv tulajdonjogát 100%-ban megtestesítő részvények 
koncessziós hirdetmény szerinti kötelező vételi ajánlatot követő adásvétele ellehetetlenülésének napján lép 
hatályba.

 (6) A 24. § (4) bekezdése és a 44. § hatálybalépésének naptári napját a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter annak 
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

 (7) A 33. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

63. §  A 24. § (5) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez

 1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f ) pont címe helyébe a következő cím lép:
„f ) elektromos, elektronikus berendezések”

 2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f ) pontjában foglalt táblázat 55. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„
(A B C)

55.
fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva, bármely 
külső méret meghaladja az 50 cm-t)

8541 43

”

 3. A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1.  melléklet f )  pontjában foglalt táblázat 
a következő 87. ponttal egészül ki:

„
(A B C)

87.
Dohányt, visszanyert dohányt, nikotint, illetve dohány- vagy nikotinpótlókat 
tartalmazó, égés nélküli belégzésre szánt termékek; az emberi szervezetbe való 
nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek

ex. 2404

”
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2. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez
„2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei

 1. A termékdíj meghatározása
1.1. A termék- és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételeiket meghatározó általános formula:

T = (AT – F)
1.2. Az 1.1. pontban foglalt képlet alkalmazásában:

1.2.1. T: a két tizedes pontossággal kiszámított és a kerekítés általános szabályai szerint forintra kerekített 
termékdíjtétel (ft/kg) azzal, hogyha (AT – f) eredménye negatív összeg, a T értéke nulla,

1.2.2. AT: a  2.  pont szerinti táblázatban meghatározott, az  adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó 
általános termékdíjtétel (ft/kg),

1.2.3. f: az  adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a  termékdíj megállapítási időszak első napján 
hatályos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj (ft/kg), csomagolószer esetén az  abból 
előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat 
kell figyelembe venni. Azon termék- és anyagáramok esetén, amelyekre a  Ht. szerinti kiterjesztett 
gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az f értéke 0.

 2. Általános termékdíjtételek termék- és anyagáramonként:
2.1. Akkumulátor

A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Akkumulátor (elektrolittal feltöltött vagy fel nem töltött) 57

2.2. Csomagolószer
A B

1 Anyagáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Műanyag (a műanyag hordtasak kivételével) 57

3
Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag 
hordtasak kivételével

1900

4 Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak 500

5 Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 57

6 Társított rétegzett italkarton 19

7 fém 19

8 Papír 19

9 fa, természetes alapú anyag 19

10 Üveg 19

11 egyéb 57

2.3. egyéb kőolajtermék
A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Kenőolaj 114

2.4. egyéb műanyag termék
A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2
Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből 
készült áru

1900
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2.5. egyéb vegyipari termék
A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek 11

3 Szépség- vagy testápoló készítmények 57

2.6. elektromos, elektronikus berendezés
A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Hőcserélő berendezések 57

3
Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél 
nagyobb felszíni képernyőt tartalmaznak

57

4
Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus 
panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van összeállítva) kivételével

57

5
fotovoltaikus panel (fényelem, amely modullá vagy panellé van 
összeállítva, bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t)

57

6 Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 57

7
Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések 
(egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

57

2.7. Gumiabroncs
A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Gumiabroncs 57

2.8. Irodai papír
A B

1 Termékáram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Irodai papír 19

2.9. Reklámhordozó papír
A B

1 Termék áram
Termékdíjtétel 

(ft/kg)

2 Reklámhordozó papír 85
”

3. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez

 1. A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3.  melléklet 3.  pont d)  alpontja szerinti táblázat 
2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2. Gumiabroncs 12
”
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4. melléklet a 2022. évi LXXVI. törvényhez
„4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, 
tartozékainak átlagos tömege és az átalánydíj összege

 1. A 2. táblázatban meghatározott egyes gépjárműcsoportok esetén fizetendő termékdíj-átalányt az alábbi általános 
formula határozza meg:
T = [akkumulátor (AT – f) * t] + [gumiabroncs (AT – f) * t] + [kenőolaj (AT – f) * t] + [elektromos, elektronikus 
berendezés (AT – f) * t]
Ahol:
T: a megfizetendő termékdíj-átalány összege, a kerekítés általános szabályai szerint ezer forintra kerekítve
AT: a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott termékáramra vonatkozó általános termékdíjtétel,
f: az  adott termékáramra vonatkozó – a  termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos – Ht. szerinti 

kiterjesztett gyártói felelősségi díj, azon termék-és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett 
gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az f értéke 0.

t: a 2. pontba foglalt táblázat B–e oszlopában az adott termékáramra vonatkozó átlagos tömeg.
A két tizedes pontossággal kiszámított termékáramonként számított összeget forintra kerekítve kell megállapítani. 
Amennyiben AT–f eredménye negatív összeg, nullának kell tekinteni.

 2. A gépjármű termékdíjköteles alkotórészének, tartozékának átlagos tömege termékáramonként

1 A B C D e

2 Vtsz. és HR alszám, megnevezés
akkumulátor 

(kg/db)

gumiabroncs 

(kg/db)

kenőolaj 

(kg/db)

elektromos, 

elektronikus 

berendezés 

(kg/db)

3
8702 10 Kizárólag kompressziós gyújtású, 
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) 
motorral működő

40 150 20 60

4
8702 20 Kompressziós gyújtású, dugattyús, 
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és 
hajtómotorként elektromos motorral is működő

40 150 20 150

5
8702 30 Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű 
motorral és hajtómotorként elektromos motorral 
is működő

40 150 20 150

6
8702 40 00 Kizárólag elektromos hajtómotorral 
működő

40 150 20 150

7
8702 90 Más gépjármű a vezetőt is beleértve
10 vagy annál több személy szállítására

18 45 11 35

8
8703 10 Speciálisan, havon való közlekedésre 
tervezett járművek; golfkocsik és hasonló 
járművek

10 25 7 17

9
8703 21 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, 
dugattyús, belső égésű motorral működő, 
legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal

10 25 7 17

10

8703 22 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, 
dugattyús, belső égésű motorral működő,  
1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb  
1500 cm3 hengerűrtartalommal

13 35 9 20
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11

8703 23 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, 
dugattyús, belső égésű motorral működő,  
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb  
3000 cm3 hengerűrtartalommal

15 40 11 23

12
8703 24 Más jármű, kizárólag szikragyújtású, 
dugattyús, belső égésű motorral működő,
3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

15 45 11 35

13

8703 31 Más jármű, kizárólag kompressziós 
gyújtású, dugattyús, belső égésű  
(dízel vagy féldízel) motorral működő legfeljebb  
1500 cm3 hengerűrtartalommal

18 35 7 17

14

8703 32 Más jármű, kizárólag kompressziós 
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy 
féldízel) motorral működő
1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb  
2500 cm3 hengerűrtartalommal

20 40 9 22

15

8703 33 Más jármű, kizárólag kompressziós 
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy 
féldízel) motorral működő 2500 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalommal

22 45 11 30

16

8703 40 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, 
belső égésű motorral és hajtómotorként 
elektromos motorral is működő, a külső 
elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan 
tölthetők kivételével

15 45 11 80

17

8703 50 Más jármű, kompressziós gyújtású, 
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) 
motorral és hajtómotorként elektromos motorral 
is működő, a külső elektromos áramforrásra 
csatlakoztathatóan tölthetők kivételével

22 45 11 80

18

8703 60 Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, 
belső égésű motorral és hajtómotorként 
elektromos motorral is működő, külső elektromos 
áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető

15 45 11 80

19

8703 70 Más jármű, kompressziós gyújtású, 
dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) 
motorral és hajtómotorként elektromos motorral 
is működő, külső elektromos áramforrásra 
csatlakoztathatóan tölthető

22 45 11 80

20
8703 80 Más jármű, kizárólag elektromos 
hajtómotorral működő

15 45 2 80

21

8703 90 Más gépkocsi és más gépjármű, 
elsősorban személyszállításra tervezett  
(a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve 
a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is

12 40 2 60

22 8704 10 Dömper, terepjáró kivitelű 40 500 20 20

23

8704 21 Más áruszállító gépjármű kompressziós 
gyújtású, dugattyús, belső égésű  
(dízel vagy féldízel) motorral működő, legfeljebb  
5 tonna össztömegű

20 50 18 22
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24

8704 22 Más áruszállító gépjármű kompressziós 
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy 
féldízel) motorral működő, 5 tonnát meghaladó, 
de legfeljebb 20 tonna össztömegű

30 360 25 17

25

8704 23 Más áruszállító gépjármű kompressziós 
gyújtású, dugattyús, belső égésű  
(dízel vagy féldízel) motorral működő, – 20 tonna 
össztömeget meghaladó

120 450 35 22

26
8704 31 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, 
dugattyús, belső égésű motorral működő, 
legfeljebb 5 tonna össztömegű

15 40 11 22

27
8704 32 Más áruszállító gépjármű, szikragyújtású, 
dugattyús, belső égésű motorral működő,  
5 tonna össztömeget meghaladó

80 180 23 17

28 8704 90 Más áruszállító gépjármű 45 60 20 17

29

8711 10 Motorkerékpár (beleértve 
a segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; legfeljebb  
50 cm3 hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű 
motorral működő

3 6 1 2

30

8711 20 Motorkerékpár (beleértve 
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), 
oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó,  
de legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú, 
dugattyús, belső égésű motorral működő

4 10 2 6

31

8711 30 Motorkerékpár (beleértve 
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), 
oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó,  
de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú, 
dugattyús, belső égésű motorral működő

4 10 3 10

32

8711 40 Motorkerékpár (beleértve 
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), 
oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó,  
de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú, 
dugattyús, belső égésű motorral működő

4 11 4 14

33

8711 50 Motorkerékpár (beleértve 
a segédmotoros kerékpárt [moped] is), 
oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű 
motorral működő

4 14 5 18

34

8711 60 elektromos hajtómotorral működő 
motorkerékpár (beleértve a segédmotoros 
kerékpárt [moped] is), oldalkocsival is (kivéve 
a 8711 60 90 vtsz. hatálya alá tartozó termékek)

4 9 3 15

”
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2022. évi LXXVII. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról*

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 12. § (4) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:)
„b) az MNB számviteli beszámolójának megállapítása, a  166.  § (1a)  bekezdése szerinti osztalék fizetéséről való 
döntés meghozatala, továbbá az  üzletvezetésről és az  MNB vagyoni helyzetéről szóló, a  részvényesnek küldendő 
jelentés tervezetének jóváhagyása,”

 (2) Az MNB tv. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  MNB elnöke rendeletben határozza meg azt az  MNB által alkalmazott, az  MNB szervezeti és működési 
szabályzata szerint vezetői hatáskörrel rendelkező személyt vagy az MNB szervét, akire (amelyre)
a) a 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörben a  forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, 
valamint az  MNB által forgalomból bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetésének 
engedélyezésével és ellenőrzésével, és
b) a 4.  § (6)  bekezdése szerinti feladatkörben eljárva kibocsátott MNB rendeletben foglaltak megtartásának 
ellenőrzésével
kapcsolatos hatósági eljárásokban a hatáskörgyakorlási jogot átruházza.”

2. §  Az MNB tv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  emlékérme, valamint a  nehezen felismerhető, sérült bankjegy, érme, fizetési művelet során történő 
elfogadása elutasítható.”

3. §  Az MNB tv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Az MNB a hitelintézet és a posta készpénzforgalma lebonyolításához kialakított infrastrukturális hálózatát 
az  MNB elnökének a  készpénzforgalmazás feltételeit szabályozó rendeletében meghatározott rendszerességgel 
és szempontrendszer szerint minősíti, és a  minősítés alapján kötelezi a  hitelintézetet és a  postát a  minősítéshez 
hozzárendelt követelményeknek megfelelő infrastrukturális hálózat kialakítására.”

4. §  Az MNB tv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB – a  Monetáris Tanács által meghatározott felvigyázói elvárásokat is érvényesítve – kijelöli a  fizetési, 
illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény szerinti fizetési, illetve 
értékpapír-elszámolási rendszereket.”

5. §  Az MNB tv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB engedélye szükséges a  fizetési rendszer működtetését végző szervezet üzletszabályzatának, 
szabályzatainak és ezek módosításának hatálybalépéséhez. Az engedélyezés során az MNB a Monetáris Tanács által 
meghatározott felvigyázói elvárásokat is figyelembe veszi.”

6. §  Az MNB tv. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 30. § a következő (2a)–(2d) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Az  MNB a  jegybanki információs rendszerben kezeli a  4.  § (1), (7) és (9)  bekezdésében meghatározott 
feladatai ellátásához feltétlenül szükséges azon – a  hitelképesség megítéléséhez, a  hitelkockázatok feltárásához 
szükséges, a  fedezetül szolgáló eszközökkel kapcsolatos, valamint hitelintézetnél, kincstárnál elhelyezett betétre 
vonatkozó, továbbá a  39.  § (1) és (3)  bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, 
szervezetek, valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása érdekében szükséges – személyes 
adatokat, amelyekre vonatkozóan az  MNB rendeletben vagy a  48.  § (3)  bekezdése alapján, felügyeleti jogkörben 
adatszolgáltatást rendelt el, azzal, hogy ezen adatszolgáltatás az  érintett természetes személyazonosító adatára, 
különleges adatára, azonosító kódjára, illetve személyazonosításra alkalmas okmánya azonosítójára nem irányulhat.
(2a) Az MNB a 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához a jegybanki információs rendszer részeként 
statisztikai rendszert működtet, amelyhez a  Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjától egyedi azonosításra alkalmas 

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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módon átveheti a  rendelkezésére álló, illetve az  adminisztratív adatforrást kezelő szervtől annak adminisztratív 
adatforrásában kezelt, a  hitelképesség megítéléséhez, a  hitelkockázatok feltárásához szükséges, a  fedezetül 
szolgáló eszközökkel kapcsolatos, valamint a hitelintézetnél, kincstárnál elhelyezett betétre vonatkozó – az érintett 
természetes személyazonosító adatát, különleges adatát, azonosító kódját, illetve személyazonosításra alkalmas 
okmánya azonosítóját ide nem értve – személyes adatokat.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerint átadott adatok kezelésére a  hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvényt 
kell alkalmazni, azokat a  jegybanki információs rendszer egyéb adataitól elkülönítve kell kezelni. A  jegybanki 
információs rendszer részét képező statisztikai adatok kezelése során az MNB megtesz minden olyan szabályozási, 
technikai és szervezeti intézkedést, amely az  egyedi statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása 
érdekében szükséges.
(2c) A  jegybanki információs rendszer részeként működtetett statisztikai információs rendszer szakmai tartalmát 
és módszertanát az MNB – a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter véleményét kikérve – 
a Központi Statisztikai Hivatallal egyetértésben alakítja ki.
(2d) Az  e  § szerinti személyes adatokat tartalmazó adatszolgáltatás, adatátvétel esetében az  MNB – álnevesítés 
alkalmazásával – az  érintett természetes személy azonosítását lehetővé tevő adatokat elválasztja az  érintettre 
vonatkozó egyéb adatoktól, továbbá az  így elválasztott adatokat olyan – a  (2b)  bekezdés szerinti biztonsági 
intézkedéseknek megfelelően védett – technikai azonosítóval látja el, amelynek ismerete nélkül a  kapcsolat 
a  szolgáltatott vagy átvett adatok és az  érintett természetes személy között többé nem állítható helyre. Az  így 
elválasztott adatok közötti kapcsolat kizárólag az  MNB által, a  (2) és (2a)  bekezdésben meghatározott cél elérése 
céljából, az ahhoz szükséges időtartamig – ideiglenesen – állítható helyre. A (2) és (2a) bekezdésben meghatározott 
adatkezelési cél teljesülése esetén az  MNB az  adatokat haladéktalanul és véglegesen személyazonosításra 
alkalmatlanná teszi.”

7. §  Az MNB tv. 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB elnöke az (1) bekezdés szerinti rendeletében]
„a) a Magyarország területén hitel- és pénzkölcsön nyújtási, valamint pénzügyi lízing tevékenység keretében 
természetes személlyel kötött szerződések tekintetében
aa) az ingatlan-, illetve gépjárműhitelek és pénzügyi lízingügyletek maximális hitelfedezeti arányára,
ab) a jövedelemarányos törlesztőrészlet legfelső mértékére,
ac) a hitel-, illetve lízingtartozás jövedelem arányában megengedett maximális mértékére, valamint”
[vonatkozó szabályokat állapít meg.]

8. § (1) Az MNB tv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNB látja el a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében az  euroátutalások és -beszedések 
technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a  924/2009/eK rendelet módosításáról szóló 
2012.  március  14-i 260/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a  260/2012/eU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) 10. cikke szerinti illetékes hatóságként a 260/2012/eU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.”

 (2) Az MNB tv. 40. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, 
a  központi szerződő felekről és a  kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/eU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2012/eU rendelet) 2. cikk 13. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el 
a 648/2012/eU rendelet végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”

 (3) Az MNB tv. 40. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés 
javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 98/26/eK és a  2014/65/eU irányelv, valamint a  236/2012/eU 
rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
909/2014/eU rendelet) 2. cikk (1) bekezdés 17. pontja szerinti illetékes hatóságként ellátja a 909/2014/eU rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”

 (4) Az MNB tv. 40. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) Az  MNB ellátja a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/eK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/eK, a  2003/125/eK és a  2004/72/eK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:  
596/2014/eU rendelet) végrehajtását.”
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 (5) Az MNB tv. 40. §-a a következő (39) bekezdéssel egészül ki:
„(39) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében ellátja az  Unióban történő határon átnyúló 
fizetésekről szóló 2021. július 14-i (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
az  (eU)  2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 8. és 9.  cikke szerinti illetékes hatóságként 
az (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.”

9. §  Az MNB tv. 42. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB a 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében]
„g) piacfelügyeleti eljárást indít
ga) az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység észlelése esetén;
gb) a bennfentes kereskedelem, a  bennfentes információ jogosulatlan közzététele vagy piacbefolyásolás 
(a  továbbiakban ideértve az  1031/2010/eU bizottsági rendelet 37–42.  cikke szerinti bennfentes kereskedelmet, és 
piaci manipulációt) gyanúja esetén;
gc) a vezetői feladatokat ellátó személyekre és a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségre vonatkozó szabályok ellenőrzése céljából; továbbá
gd) a 236/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8.  cikkében előírt bejelentési és közzétételi 
kötelezettségre és 12–14.  cikkében előírt fedezetlen ügyletek korlátozására vonatkozó szabályok ellenőrzése 
céljából,”

10. § (1) Az MNB tv. 45. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MNB hatóságként jár el]
„d) a 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, 
valamint az  MNB által forgalomból bevont bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetésének 
engedélyezése és ellenőrzése,”
[(a továbbiakban együtt: hatósági tevékenység) során.]

 (2) Az MNB tv. 45. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[Az MNB hatóságként jár el]
„g) a 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  hitelintézet és a  posta készpénzforgalma 
lebonyolításához kialakított infrastrukturális hálózatának az  MNB elnökének a  készpénzforgalmazás feltételeit 
szabályozó rendeletében meghatározott szempontrendszer szerinti minősítése, és az  ezen minősítéshez 
a  szempontrendszerben hozzárendelt követelményeknek megfelelő infrastrukturális hálózat kialakítására való 
kötelezés”
[(a továbbiakban együtt: hatósági tevékenység) során.]

11. §  Az MNB tv. 46. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az Ákr.-nek]
„1a. az ügyféli jogutódlás szabályaira,”
[vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandók.]

12. §  Az MNB tv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Az MNB eljárása során az Ákr. 134., 136. és 137. §-át, valamint a 138. § (2) és (3) bekezdését
a) az MNB részére fizetendő, jogszabályban meghatározott díj,
b) az MNB által kiszabott bírság,
c) az MNB által megállapított eljárási költség, valamint
d) az a)–c) pontokkal összefüggésben felmerült késedelmi pótlék
esetében kell alkalmazni.
(2) Az MNB által kiszabott bírság és az MNB által megállapított eljárási költség meg nem fizetése vagy késedelmes 
teljesítése esetén a pénzfizetési kötelezettség esedékességének napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell 
fizetni.
(3) A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén a 168. §-ban meghatározott esedékesség 
napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a  felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.
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(5) A  kötelezett a  teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az  MNB-től 
a  pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a  részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: 
fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a  határidőre való teljesítést vagy 
az  számára aránytalan nehézséget jelentene. A  fizetési kedvezményre vonatkozó, a  jelen és a  (6)  bekezdésben 
foglalt szabályokat kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására 
irányuló kötelezettség esetén is.
(6) A  teljesítési határidő lejárta után az  ügyfél – feltéve, hogy a  végrehajtást még nem indították meg – 
az (5) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt.
(7) Ha az  MNB elutasítja a  (6)  bekezdésben meghatározott igazolási kérelmet és a  fizetési kedvezmény iránti 
kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás megindításáról is.
(8) A kötelezett részére – kérelmére – fizetési kedvezmény engedélyezhető, ha a végrehajtás foganatosítása során 
bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem felróható, és rajta kívül álló ok lehetetlenné tette a határidőre való 
teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.
(9) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben végrehajtási 
cselekmény nem foganatosítható, és – a  kötelezett által benyújtott kérelem beérkezésének napjától – késedelmi 
pótlék nem számítható fel. Ha a  kötelezett a  fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket 
megszegi, a  végrehajtást foganatosító szerv a  végrehajtást a  hátralék teljes összegére folytatja. A  végrehajtás 
folytatásáról és a  kötelezett által benyújtott kérelem beérkezésének napjától visszamenőlegesen felszámított 
késedelmi pótlék összegéről az MNB a végrehajtást foganatosító szervet értesíti.
(10) Olyan kötelezett esetén, amely számára az MNB fizetési számlát vezet, az MNB közvetlen kielégítés útján hajtja 
be a pénzfizetésre szóló határozatból eredő lejárt tartozást.”

13. § (1) Az MNB tv. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNB
a) fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezetnél legalább kétévente,
b) központi szerződő félnél legalább évente, a központi értéktárnál legalább kétévente,
c) a d) pontban foglaltakat ide nem értve
ca) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi 
intézménynél, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, nyilvános befektetési alapot kezelő befektetési 
alapkezelőnél, tőzsdénél, a  600/2014/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk (3)  bekezdésében 
meghatározottak szerint a  belső piac szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltatónál, valamint 
a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó olyan személynél és szervezetnél, amelyre kiterjed 
az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban: pénzügyi csoport) legalább háromévente,
cb) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, továbbá 
befektetési alapkezelőnél a tevékenységének megkezdését követő egy év elteltével,
d) a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvényben meghatározott Integrációs Szervezethez csatlakozott hitelintézeteknél kizárólag az  összevont 
alapú megfelelés ellenőrzésére vonatkozóan a  (3)  bekezdés szerinti csoportvizsgálat keretében, a  biztosítási 
tevékenységről szóló törvény hatodik részének hatálya alá tartozó kisbiztosítónál, nyilvános befektetési alapot 
nem kezelő befektetési alapkezelőnél, magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, továbbá 
foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménynél legalább ötévente
átfogó vizsgálatot folytat le.”

 (2) Az MNB tv. 64. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) Az MNB a pénzügyi csoportnál, az összes csoporttag vonatkozásában együttesen is jogosult átfogó vizsgálatot, 
továbbá a 39. § (3) bekezdésében meghatározott felügyeleti feladatok tekintetében célvizsgálatot vagy rendkívüli 
célvizsgálatot (a továbbiakban: csoportvizsgálat) végezni. A  pénzügyi csoport átfogó vizsgálata kiterjed 
az összevont alapú felügyeletre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzésére és magában foglalhatja 
az összes csoporttagra vonatkozó törvényi előírások betartásának egyedi alapú vizsgálatát is. A pénzügyi csoportnál 
a  39.  § (3)  bekezdésében meghatározott felügyeleti feladatok tekintetében folytatott célvizsgálat, vagy rendkívüli 
célvizsgálat a Pmt.-ben csoportszinten rögzített követelmények csoportszintű és egyedi alapú vizsgálatára terjed ki.”

14. §  Az MNB tv. 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MNB megbízólevéllel kijelölt alkalmazottja a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
szervezetek igazgatósági, igazgatótanácsi, felügyelő- vagy ellenőrző bizottsági ülésein, közgyűlésein, ügyvezető 
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testületének, illetve az  ügyvezetés ellenőrzését megvalósító testületének és a  legfőbb szervének hatáskörét 
gyakorló testület ülésein jelen lehet.”

15. §  Az MNB tv. 76.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § a  következő 
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kiszabható bírság mértéke a  Hpt. 184.  §-ában és a  Bszt. 164.  §-ában meghatározott szabálysértés esetén, 
továbbá az  engedély nélkül befolyásoló részesedést szerző jogi személy, valamint betétgyűjtést vagy más 
visszafizetendő pénzeszközt hitelintézeti engedély hiányában végző vállalkozás tekintetében
a) 1 555 850 000 forintig, vagy
b) a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti év 89.  § (3)  bekezdés b) és d)  pontja szerinti 
nettó árbevételének 10 százalékáig
terjedhet.
(5a) Ha a  jogsértésből származó haszon vagy elkerült veszteség összege meghatározható, a kiszabható maximális 
bírság mértéke annak kétszerese, azzal, hogy a  bírság mértékét minden esetben az  (5) és e  bekezdés alapján 
meghatározott magasabb összegű bírsághatárra figyelemmel kell megállapítani.
(5b) Ha a  jogi személy olyan anyavállalat vagy egy anyavállalat olyan leányvállalata, amelynek a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény értelmében összevont pénzügyi beszámolót kell készítenie, akkor az (5) bekezdés szerinti nettó 
árbevétel az anyavállalat konszolidált beszámolója alapján számított, tárgyévet megelőző üzleti évi nettó árbevétele.
(6) A  kiszabható bírság mértéke a  Hpt. 184.  §-ában és a  Bszt. 164.  §-ában meghatározott szabálysértés esetén, 
továbbá az engedély nélkül befolyásoló részesedést szerző természetes személy, valamint betétgyűjtést vagy más 
visszafizetendő pénzeszköz gyűjtését végző természetes személy esetében 1 555 850 000 forint vagy – amennyiben 
meghatározható – a jogsértésből származó haszon vagy az azzal elkerült veszteség kétszerese, azzal hogy a bírság 
mértékét minden esetben a magasabb összegű bírsághatárra figyelemmel kell megállapítani.”

16. §  Az MNB tv. 86/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  vizsgálati jelentés megküldését követően olyan, az  ügy érdemi vizsgálatára lényeges kihatással járó új 
adat, tény vagy információ jut az MNB tudomására, amely szükségessé teszi a vizsgálati jelentés módosítását vagy 
kiegészítését, az MNB a vizsgálati jelentés egészét vagy módosított, illetve kiegészített részét a (4) bekezdés szerinti 
döntése meghozataláig észrevételezés céljából egy alkalommal ismételten megküldheti az  ellenőrzési eljárás alá 
vont személy vagy szervezet részére. Az ellenőrzési eljárás alá vont szervezet vagy személy ismételt észrevételezési 
határidejére a  (3)  bekezdést kell alkalmazni. Az  MNB döntésére vonatkozó eljárási határidőt az  ismételt 
észrevételezés során megtett észrevétel kézhezvételétől vagy a határidő eredménytelen elteltétől kell számítani.”

17. §  Az MNB tv. 90. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az MNB az (1) bekezdésben foglaltak esetén piacfelügyeleti eljárás helyett felügyeleti ellenőrzést is folytathat. 
A  piacfelügyeleti rendelkezések vizsgálatára indított felügyeleti ellenőrzés során a  91.  § (1)  bekezdésében 
foglaltakat alkalmazni kell.”

18. §  Az MNB tv. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok megismerésére az MNB az ügyfél vizsgált tevékenységéért felelős vagy 
azzal közvetlen összefüggésbe hozható személy vonatkozásában is jogosult, amennyiben a  piacfelügyeleti eljárás 
során beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy az ügyfél tevékenysége végzéséhez ezen értékpapír-, 
ügyfél- vagy fizetési számlán kezelt összegek is felhasználásra kerülnek. Amennyiben a megismert számlaforgalom 
alapján az  ellenőrzött személy érintettségére vonatkozó gyanú alaptalannak bizonyul, az  ellenőrzött személyt 
az  MNB ügyfélként nem vonja be a  piacfelügyeleti eljárásba, azonban az  érintett számlaforgalom ellenőrzéséről 
értesíti. Amennyiben a megismert számlaforgalom alapján az ellenőrzött személy érintettségére vonatkozó gyanú 
alaposnak bizonyul, úgy az MNB az ellenőrzött személyt a piacfelügyeleti eljárásba ügyfélként vonja be.”

19. §  Az MNB tv. 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Pénzügyi Békéltető Testület – a  Pénzügyi Békéltető Testület elnöke mérlegelése alapján – háromtagú 
tanácsban vagy egy testületi taggal jár el az ügy bonyolultságától, a szükséges szakértelemtől és az érvényesíteni 
kívánt igény összegétől függően. e  törvénynek az  eljáró tanácsra vagy annak elnökére vonatkozó szabályai 
az egyedül eljáró testületi tag esetében is alkalmazandók.”
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20. §  Az MNB tv. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MNB a  devizában fennálló, értékpapíron alapuló követelések piaci értékelése alapján megállapított 
különbözetet a deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartalékába helyezi el.”

21. §  Az MNB tv. 149. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elnök tárgyév március 1-jétől a  következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó, MNB-től 
származó havi alapbére az  Állami Számvevőszék elnökének az  Állami Számvevőszéktől származó havi keresetével 
egyezik meg.”

22. §  Az MNB tv. 150. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti titkot átadhatja a  feladatkörében eljáró könyvvizsgálói közfelügyeleti 
feladatokat ellátó hatóságnak. e  tekintetben a  közfelügyeleti hatáskört gyakorló személyeket titoktartási 
kötelezettség terheli.
(4) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeleti feladatainak ellátása során az MNB a felügyelt intézménynek a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata 
elvégzésére hatályos megbízással rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló személy, illetve könyvvizsgáló cég részére 
kezdeményezheti az  (1)  bekezdés szerinti titkot tartalmazó, rendelkezésére álló adatok, információk átadását, 
amennyiben mérlegelése alapján úgy ítéli meg, hogy azok a könyvvizsgálat elvégzése szempontjából jelentőséggel 
bírnak. e  tekintetben a  könyvvizsgáló személyt és a  könyvvizsgáló cég képviselőit, valamint alkalmazottait 
titoktartási kötelezettség terheli.
(5) Az  MNB az  (1)  bekezdés szerinti titkot átadhatja a  Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére, amennyiben adott 
könyvvizsgálóval, könyvvizsgáló céggel szembeni fegyelmi vagy kamarai minőségellenőrzési eljárás lefolytatására 
kéri fel, továbbá ezen eljárásokban a tényállás megállapítása céljából.”

23. §  Az MNB tv. 164/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MNB a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül elbírálja a bejelentést.”

24. § (1) Az MNB tv. 166. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 166. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Amennyiben a  tárgyév végére vonatkozóan a  saját tőke összege meghaladja a  jegyzett tőke összegét, 
az MNB a tárgyévi nyereségének 50%-át osztalékként kifizeti.
(1a) Az  MNB a  tárgyévi veszteséggel, illetve a  tárgyévi nyereség 50%-ával kiegészített eredménytartalék pozitív 
összegéből az  igazgatóság döntése alapján – legfeljebb a  saját tőke jegyzett tőkét meghaladó összegéig – fizet 
osztalékot.
(1b) Az  (1) és (1a)  bekezdés szerinti osztalékot a  tárgyévi beszámolóról a  6.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
megküldését követő 30 napon belül kell kifizetni.”

 (2) Az MNB tv. 166. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a  tárgyév végére vonatkozóan a  saját tőke összege a  jegyzett tőke alá csökken, a  különbözetet 
a  központi költségvetés 5 éven belül, évente egyenlő részletben – a  6.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
részvényes általi kézhezvételét követő 30 napon belül – közvetlenül az  eredménytartalék javára megtéríti. 
Amennyiben a  saját tőke összege meghaladja a  jegyzett tőkét, a  még fennálló összes térítési kötelezettség 
megszűnik. Amennyiben az  5 éves időtartamon belül a  központi költségvetésnek újabb térítési kötelezettsége 
keletkezik, annak teljesítésére e bekezdésben meghatározottak alkalmazandók azzal, hogy a központi költségvetés 
biztosítja, hogy az MNB saját tőkéje huzamosabb ideig ne maradjon a jegyzett tőke szintje alatt.”

25. §  Az MNB tv. 167. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Bevallást alapdíjak vonatkozásában nem kell teljesíteni. Változó díj fizetésére nem kötelezettek nem kötelesek 
bevallást benyújtani.”
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26. §  Az MNB tv. 170. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„170. § (1) Az MNB bevételét képezi
a) a felügyeleti díj,
b) az MNB által kiszabott bírságok,
c) az igazgatási-szolgáltatási díj, és
d) az egyéb – a)–c) pontba nem tartozó – bevétel.
(2) Az MNB által kiszabott bírságból származó, megfizetett bevétel
a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására;
b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére, támogatására;
c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a  pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint ezen célok 
elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére;
d) alapítványi támogatásra;
e) karitatív célra; valamint
f ) előző évi összegének 6%-a az  MNB tevékenységének a  környezetre gyakorolt hatásai enyhítése céljából 
környezetvédelmi célok elősegítésére, támogatására
fordítható.
(3) A  bírságbevétel (2)  bekezdés f )  pontja szerinti felhasználásra vonatkozó szerződéseket az  MNB megkötésüket 
követően haladéktalanul nyilvánosságra hozza honlapján.”

27. §  Az MNB tv. 171. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a 4. § (2) és (5) bekezdésében foglalt feladatai körében rendeletben 
szabályozza
a) a készpénzforgalmazás feltételeit,
b) a pénzfeldolgozási tevékenység szabályait.
(3) felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy a  4.  § (5)  bekezdésében foglalt feladatai körében rendeletben 
szabályozza
a) a fizetési forgalomban a fizetési megbízások lebonyolításának és a fizetési módok részletes szabályait,
b) a központi értéktári tevékenységet végző szervezet vonatkozásában
ba) az üzletszabályzat tartalmi és formai követelményeit,
bb) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat,
bc) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,
bd) a kiegyenlítés rendjét,
be) a kockázatok kezelésének szabályait,
bf ) a kötelező biztosíték képzésének, felhasználásának szabályait,
bg) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait, és
bh) a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjak megállapításának alapelveit;
c) a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet esetében
ca) az ügyfelekkel való jogviszony keletkezésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat,
cb) az ügyfelekkel szemben meghatározandó pénzügyi és technikai feltételeket,
cc) a központi szerződő fél által garantált ügyletek teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,
cd) a kockázatok kezelésének szabályait,
ce) a kötelező biztosítékok képzésének, felhasználásának szabályait,
cf ) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének szabályait,
cg) a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjak megállapításának alapelveit, és
ch) az elszámolás és teljesítés rendjét,
d) a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat, és
e) a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatának tartalmi és formai követelményeit, 
valamint a tevékenység végzéséhez szükséges szabályzatokra vonatkozó követelményeket.”

28. §  Az MNB tv. 54. alcíme a következő 183/N. §-sal egészül ki:
„183/N.  § (1) A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2022. évi 
LXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított 76. § (5), (5a) és (6) bekezdését, 86/A. § (5) bekezdését, 
90. § (2) bekezdését, 91. § (5) bekezdését a Módtv.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.
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(2) A Módtv.4.-gyel módosított 149. § (1)–(3), (5), (6) és (8) bekezdését első alkalommal a Módtv.4. hatálybalépésének 
napjától 2023. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan kell alkalmazni.”

29. §  Az MNB tv. 186. § (5) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„23. (39) bekezdése az (eU) 2021/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

30. §  Az MNB tv.
a) 4. § (5) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
b) 7. §-ában az „A gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)” szövegrész helyébe az „A Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
c) 14. § (3) bekezdésében „a Gt.-ben” szövegrész helyébe a „Ptk.-ban” szöveg,
d) 27. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
e) 30. § (15) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2a)” szöveg,
f ) 45. § c) pontjában az „(5)” szövegrész helyébe a „(9)” szöveg,
g) 54. § (1) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
h) 90. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a)–d) és f ) ” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
i) 100. § (3) bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg,
j) 149.  § (2)  bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg, a „bérének” szövegrész helyébe 

az „alapbérének” szöveg,
k) 149.  § (3)  bekezdésében a „bére” szövegrész helyébe az „alapbére” szöveg, a „bérének” szövegrész helyébe 

az „alapbérének” szöveg,
l) 149. § (5) és (6) bekezdésében a „bérének” szövegrész helyébe az „alapbérének” szöveg,
m) 149. § (8) bekezdésében a „bérükkel” szövegrész helyébe az „alapbérükkel” szöveg,
n) 173/A.  §-ában az „a 13.  §” szövegrész helyébe az „a 12.  § (7)  bekezdésében, valamint a  13.  §” szöveg és 

a „helyettesítésére” szövegrész helyébe a „helyettesítésére, kizárására” szöveg
lép.

31. §  Hatályát veszti az MNB tv.
a) 26. § (1) bekezdésében a „ , de törvényes fizetőeszközre átváltható” szövegrész,
b) 28. § (4) bekezdése,
c) 28/A. §-a,
d) 29. §-a,
e) 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „és befektetési vállalkozások” szövegrész,
f ) 45. § e) pontjában a „valamint” szövegrész,
g) 55/A. § (1) bekezdése,
h) 75. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a „ , de törvényes fizetőeszközre beváltható” szövegrész,
i) 147. § (4) és (5) bekezdése,
j) 169. §-a,
k) 171. § (1) bekezdés g) pontjában a „ , de törvényes fizetőeszközre átváltható” szövegrész,
l) 177. § (2) bekezdése,
m) 186. § (5) bekezdés 3. pontja.

32. § (1) ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 13. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

33. §  Az 1. §, a 4–7. §, a 9. §, a 19. §, a 25. §, a 30. § a)–e) és i) pontja, a 31. § a), b), d), e) és j) pontja az Alaptörvény 41. cikk 
(1), (2), (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2022. évi LXXVIII. törvény
az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról*

1. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 
módosítása

1. §  A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény „Az ingatlan közvetlen 
igénylése” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § (1) Az  egyház igényelheti az  eredetileg is közvetlenül hitéleti, szakrális célokra épített, állami vagy 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan vagy ingatlanhányad (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
használati joggal érintett ingatlan) ingyenes egyházi tulajdonba adását, amennyiben azokat az  egyház 
az  egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Módtv1.) 
hatálybalépésekor és a  (2)  bekezdés szerinti igény benyújtásakor is közvetlenül hitéleti, illetve szakrális célokra 
használja.
(2) A  használati joggal érintett ingatlant használó egyház az  (1)  bekezdés szerinti igényét 2026. december 31. 
napjáig nyújthatja be, az  állam tulajdonában álló ingatlanok esetében az  állam nevében tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervezethez, helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetében a  tulajdonos helyi önkormányzat 
képviselő-testületéhez.
(3) Az  állami tulajdonban álló, használati joggal érintett ingatlant – az  erre vonatkozó, (2)  bekezdés szerint 
benyújtott egyházi igény esetén – az  állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, az  egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter szakpolitikai javaslata alapján ingyenesen, ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésre alkalmas tulajdonátruházási megállapodás megkötésével az  igénylést benyújtó egyház tulajdonába 
adja, az  igénylés (2)  bekezdés szerinti benyújtását követő legkésőbb 120 napon belül. A  megállapodásban 
az  ingatlan forgalmi értékeként az  állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által megállapított 
forgalmi értéket kell megjelölni.
(4) A  helyi önkormányzati tulajdonban álló, használati joggal érintett ingatlant az  erre vonatkozó egyházi 
igény (2)  bekezdés szerinti benyújtását követő legkésőbb 120 napon belül a  helyi önkormányzat – a  képviselő-
testület ingyenes tulajdonba adásról szóló határozata alapján – ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas 
tulajdonátruházási megállapodás megkötésével az igénylést benyújtó egyház tulajdonába adja. A megállapodásban 
az ingatlan forgalmi értékeként a helyi önkormányzat által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.
(5) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanhasználat csak az  ingatlan egy, természetben meghatározható 
részét érinti, és az  ingatlan megosztása jogszabály alapján lehetséges, az  ingatlant meg kell osztani. Amennyiben 
az ingatlan megosztása nem lehetséges, a (3) és (4) bekezdés szerinti megállapodásban, vagy azzal összefüggésben 
külön megállapodásban rendelkezni kell az ingatlanhasználat megosztásáról is.
(6) Az e § szerinti vagyonjuttatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.”

2. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
módosítása

2. §  Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 
eftv.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Kormány jogosult a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségeket, belső egyházi jogi személyeket 
közcélú tevékenységük folytatásához szükséges ingatlan megszerzésében segíteni.
(2) Ha a  belső egyházi jogi személy állami tulajdonú ingatlant ingyenesen kap vagy kapott tulajdonba, beleértve 
az  etv. 2.  § (2)  bekezdés c)–e)  pontjában meghatározott célt szolgáló, valamint az  etv. 17.  § (2)  bekezdése 
szerinti szakrális ingatlanokat is, különösen, ha az  ingatlanra vonatkozóan az  ehtv. 19/B.  § (3)  bekezdése szerinti 
támogatásban részesül vagy részesült, magyarországi működésének a megszűnése esetén az ingatlan tulajdonjoga 
és az ingatlanhoz kapcsolódó közcélú tevékenység ellátásának kötelezettsége az érintett, az ehtv. 7. § (2) bekezdés 
b)–d)  pontjában meghatározott egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve (a  továbbiakban: az  egyház 
magyarországi legfőbb képviseleti szerve) által megjelölt magyarországi belső egyházi jogi személyére, az egyház 

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.



9550	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

magyarországi legfőbb képviseleti szerve eltérő rendelkezése hiányában az  ingatlan fekvése szerint területi 
illetékességgel rendelkező magyarországi belső egyházi jogi személyére száll át. Az  érdekelt magyarországi belső 
egyházi jogi személy tulajdonjogát az  ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság az  érintett egyház magyarországi 
legfőbb képviseleti szervének nyilatkozata alapján bejegyzi.”

3. §  Az eftv. IV. fejezete a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) Ha az  állami vagy önkormányzati feladatot ellátó köznevelési vagy szakképző intézmény fenntartói 
joga bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye részére kerül átadásra, az egyházi fenntartó legkésőbb 
a  feladatátvétel éve június 30-ig benyújtott erre vonatkozó igénye alapján a  fenntartói jog átadásával együtt 
a  köznevelési vagy szakképző intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló, állami vagy helyi 
önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyont haladéktalanul, de legkésőbb a  feladatátvétel évében 
a  nevelési, illetve tanév kezdetéig ingyenesen a  bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye mint 
fenntartó tulajdonába kell adni azzal, hogy az  ingatlan és ingó vagyon, vagy az azok helyébe lépő vagyonelemek 
tulajdonjoga ingyenesen visszaszáll az eredeti tulajdonosra akkor, ha
a) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik,
b) a köznevelési vagy szakképző intézmény megszűnik,
c) a fenntartói jog központi költségvetési szerv, települési önkormányzat, vagy nem bevett egyházi fenntartó részére 
kerül átadásra, vagy
d) az ingatlanon a nevelési-oktatási feladat ellátása megszűnik.
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn, illetve az  eredeti tulajdonosra történő visszaszállás 
esetében az  erre okot adó, (1)  bekezdésben meghatározott körülmény vonatkozásában az  eredeti tulajdonos 
tudomásszerzését követő 60 napon belül a  szerződés – ingatlan esetében a  tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas okiratban – nem jön létre, a  fél a  Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény szerződéskötési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kérheti a  bíróságtól a  szerződés 
létrehozását. A perindítástól kezdődően az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn, amelynek ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését a bíróság elrendeli.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott vagyonelemek tulajdonjogának visszaszállása esetén az  állami, 
önkormányzati, illetve európai uniós támogatásból végzett beruházást nem kell megtéríteni. Az egyházi forrásból 
végzett értéknövelő beruházást az értékcsökkenés számviteli szabályai szerint kell megtéríteni.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetekben az ingatlan tulajdonjogát megszerző fél az átruházó fél által igénybevett, 
az ehtv. 19/B. § (3) bekezdése szerinti támogatás tekintetében az átruházó fél jogutódja.”

4. §  Az eftv. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) 
hatálybalépésekor a  Módtv2.-vel megállapított 11/A.  § (1)  bekezdése szerinti egyházi fenntartó birtokában 
álló vagyonelemekre a  szerződést – az  egyházi fenntartó erre vonatkozó igénye alapján – haladéktalanul, de 
legkésőbb a nevelési, illetve tanév kezdetéig kell megkötni. Az erre vonatkozó igényt legkésőbb 2023. február 28-ig  
be kell jelenteni. A 11/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat ebben az esetben is alkalmazni kell.”

5. §  Az eftv. 14. §-ában a „III. fejezet” szövegrész helyébe a „III. fejezet, a 11/A. §” szöveg lép.

3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

6. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 7. §-a a következő 12a. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„12a. Magyar emlékpont: olyan, az  egyetemes vagy a  nemzeti közemlékezetben kiemelkedő helyet elfoglaló 
személlyel összefüggésben meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a  Nemzeti emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) emlékponttá nyilvánít.”

7. §  A Kötv. 61/B. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Kötv. 61/B. §-a a következő (3a) és 
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) e  fejezet hatálya kiterjed a  történelmi emlékhelyekre, a  nemzeti emlékhelyekre és a  kiemelt nemzeti 
emlékhelyekre (a  továbbiakban együtt: emlékhely), az  ezekkel kapcsolatos tevékenységekre, a  feladatellátásban 
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közreműködő szervezetekre, személyekre, valamint az emlékhellyé nyilvánítással érintett ingatlanok tulajdonosaira, 
vagyonkezelőire, használóira.
(2) Az  emlékhely e  törvény szerinti szabályozása az  azokon e  törvény vagy más jogszabályok alapján fennálló 
védettséget nem érinti.
(3) Az  emlékhely védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek 
az  állami és az  önkormányzati szervek, valamint a  vallási közösségek, a  belső egyházi jogi személyek, a  civil és 
egyéb szervezetek, illetve a  természetes személyek. A  védelem kiterjed az  emlékhely méltóságának megőrzésére 
és a  méltó megemlékezés helyszíni feltételeinek biztosítására, az  emlékhely történelmileg hiteles, egységes 
arculatának és műemléki megjelenésének fenntartására és biztosítására, továbbá az  ezek érdekében végzett 
fejlesztés, beruházás megvalósításának elősegítésére.
(3a) A  tulajdonos – ha e  törvény másként nem rendelkezik – köteles a  nemzeti emlékhelyül szolgáló ingatlan 
– ideértve annak közvetlen környezetét és a  növényzetet is – gondozását rendszeresen elvégezni, az  ingatlan 
állagát megőrizni, az  ingatlant rendeltetésének megfelelően, folyamatosan használni, látogathatóságát biztosítani. 
A nemzeti emlékhely ingatlan használatával felhagyni nem lehet.
(3b) A  nemzeti emlékhely részét képező ingatlanon a  (3) és (3a)  bekezdésben foglaltakat a  hatóság ellenőrzi, és 
jogszabályban meghatározott esetben jogosult a  67.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági kötelezést foganatosítani. 
Amennyiben az ellenőrzés egyházi tulajdonban álló nemzeti emlékhely részét képező ingatlant vagy ingatlanrészt, 
illetve műemléki értéket érint, a  hatóság azt a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a  továbbiakban: ehtv.) 7.  § 
(2)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve (a  továbbiakban: 
az  egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve) által megjelölt magyarországi belső egyházi jogi személye, 
az  egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve hallgatása esetén a  területileg illetékes magyarországi 
egyházi jogi személye bevonásával végzi. Hitéleti kérdésben az  egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve 
nyilatkozatának beszerzése nem mellőzhető.”

8. §  A Kötv. 61/D. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A Bizottság határozatban dönt az egyes helyszínek magyar emlékponttá nyilvánításáról.
(2) A  Bizottság ellátja a  magyar emlékpontokkal, a  történelmi emlékhelyekkel és a  nemzeti emlékhelyekkel 
kapcsolatos – e törvény szerinti – véleményező és javaslattevő feladatokat.”

9. §  A Kötv. 61/f. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Magyar emlékponttá az  az épített környezet vagy természeti helyszín nyilvánítható, amelyben vagy amelyen 
egy, az  egyetemes vagy a  nemzeti közemlékezetben kiemelkedő helyet elfoglaló személlyel összefüggésben 
a nemzet emlékezetére méltó esemény valósult meg.
(5) A magyar emlékpontokat egységes arculattal kell megjelölni magyar és angol nyelven, valamint ha az valamelyik 
magyarországi nemzetiséghez kapcsolódik, az adott nemzetiség nyelvén is.”

10. §  A Kötv. 61/G. §-a a következő (6)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A miniszter jóváhagyása szükséges a nemzeti emlékhely részét képező ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányada 
tulajdonjogának átruházásához, illetve megterheléséhez. A  jogügylethez kapcsolódó szerződést és okiratokat 
a  tulajdonos a  kérelmével együtt köteles megküldeni jóváhagyás céljából a  miniszter részére. Ha a  nemzeti 
emlékhely egyházi tulajdonban áll, az egyház magyarországi legfőbb képviseleti szervének állásfoglalása a kérelem 
kötelező melléklete.
(7) A  miniszter az  eljárás során azt vizsgálja, hogy az  ingatlan tulajdonjogának átruházása, illetve megterhelése 
összhangban van-e a nemzeti emlékhelyek védelmére vonatkozó, e törvény szerinti előírásokkal, különös tekintettel 
a (9) bekezdésben meghatározott tulajdonosi körre.
(8) A  miniszter a  kérelemről harminc napon belül dönt, amely során azt jóváhagyja vagy a  (7)  bekezdés szerinti 
indokok alapján elutasítja. Ha a miniszter a jóváhagyást nem adja meg, a jogügylet nem hatályosul. Ha a miniszter 
a jóváhagyást megadta, a tulajdonos közli a vételi ajánlatot a 86. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szervvel.
(9) Nemzeti emlékhely részét képező ingatlan kizárólag a Magyar Állam, magyarországi jogi személy, illetve magyar 
állampolgár tulajdonában lehet.
(10) Ha a nemzeti emlékhely Magyarországon bejegyzett egyházi jogi személy tulajdonosa magyarországi jogutód 
nélkül szűnik meg, vagy jogképességét elveszíti, vagy, ha az  egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve 
az egyház belső szabálya szerinti magyarországi jogutód nélküli megszűnéshez közeli állapot, működésképtelenség 
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veszélye esetén – különösen ha az  a  nemzeti emlékhely helyreállíthatatlan sérelmének lehetőségével jár –  
azt írásban bejelenti a  miniszter felé, a  nemzeti emlékhely tulajdonjoga az  egyház magyarországi legfőbb 
képviseleti szerve által megjelölt magyarországi belső egyházi jogi személyre száll át. Ha a  Magyarországon 
bejegyzett egyházi jogi személy magyarországi jogutód nélkül megszűnik, vagy jogképességét elveszíti, és 
az egyház magyarországi legfőbb képviseleti szerve a jogutódlás tekintetében nem nyilatkozik, a nemzeti emlékhely 
tulajdonjoga a  területileg illetékes magyarországi egyházi jogi személyre száll át. A  tulajdonos jogi személy 
megszűnéséről, vagy jogképességének elvesztéséről a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek és belső 
egyházi jogi személyek nyilvántartását végző szerv tájékoztatja a minisztert. egyházi jogi személy megszűnése vagy 
jogképességének elvesztése esetén az ehtv. rendelkezései az irányadóak.
(11) A  (10)  bekezdésen alapuló, magyarországi egyházi jogi személy tulajdonjogát és a  tulajdonszerzés jogcímét 
az  ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság az  érintett egyház magyarországi legfőbb képviseleti szervének 
nyilatkozata alapján jegyzi be.”

11. §  A Kötv. 61/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nemzeti és történelmi emlékhely arculatának vagy használati módjának jelentős mértékű megváltoztatása, 
továbbá a vonatkozó helyi építési szabályzat, településfejlesztési és településrendezési terv elfogadása, módosítása 
előtt be kell szerezni a Bizottság NÖRI-vel egyeztetett véleményét.”

12. §  A Kötv. 86. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A Magyar Államot 
nem illeti meg elővásárlási jog, ha az ingatlan tulajdonjogát egyházi jogi személy az érintett egyház belső egyházi 
jogi személyére ruházza át.”

13. §  A Kötv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a Kötv. 7. § 21a. pontja.

4. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 
módosítása

15. §  A Pázmány Péter Katolikus egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: PPKe tv.) 
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján 
az  állam tulajdonában lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület belterület 36561/0/A helyrajzi 
számú, természetben az 1088 Budapest, Pollack Mihály tér alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a PPKe 
által ellátott oktatási, kutatási, kulturális és hitéleti feladatok elősegítése céljából ingyenesen, valamint per-, teher- 
és igénymentesen – ide nem értve az  1/B.  § (1)  bekezdése szerinti használati jogot – 2026. március 31. napjával 
az MKPK tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során az Nvtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

16. §  A PPKe tv. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B.  § (1) A  Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16. szám alatti ingatlanban végzett 
feladatainak fennállásáig a feladatellátáshoz szükséges parkolóhelyek használatát a MKPK térítésmentesen biztosítja 
a Magyar Nemzeti Múzeum részére, amelynek feltételeit a 2. § szerinti szerződésben kell rögzíteni.
(2) Az 1/A. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a MKPK az Ingatlant terhelő kötelezettségeket 
a 2. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.”

17. §  A PPKe tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az 1/A. § (1) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan 
időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló 
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a  tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 
a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.”
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18. §  A PPKe tv.
a) 1. §-ában a „45.)” szövegrész helyébe a „45., a továbbiakban: MKPK) szöveg,
b) 3.  §-ában az „Ingatlanok” szövegrész helyébe az „Ingatlanok és az  1/A.  § (1)  bekezdése szerint tulajdonba 

adott Ingatlan” szöveg
lép.

19. §  A PPKe tv.
a) 2. §-ában az „Ingatlanok” szövegrészek helyébe az „1. § szerinti Ingatlanok és az 1/A. § (1) bekezdése szerinti 

Ingatlan” szöveg,
b) 7. §-ában az „1. §,” szövegrész helyébe az „1. §, az 1/A. §,” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

20. §  ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § (1) A 3. § és a 4. § az Alaptörvény VII. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 15. §, a 17. § és a 18. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2022. évi LXXVIII. törvényhez

A Kötv. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Nemzeti emlékhely
 

A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása

1 Budapest I. kerület, Várnegyed A várfalon belüli közterületek közül a Szentháromság tér,  
6531 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a Dísz tér 6514 és a Szent György tér 6456/1 helyrajzi számokon 
nyilvántartott ingatlanok, valamint  
a Budai Vár (Királyi Palota) épülete  
cím: 1014 Budapest, Szent György tér 2.  
6452/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a Várkert Bazár épülete  
cím: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2–6.  
6452/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a Sándor-palota épülete  
cím: 1014 Budapest, Szent György tér 1.  
6457 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a Mátyás-templom épülete  
cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 2.  
6532 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a volt József-kaszárnya épülete  
cím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 9.  
6546 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum épülete  
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2–4.  
6636 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

2 Budapest VIII. kerület, fiumei úti 
temető

A fiumei úti temető, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé  
nem nyilvánított temetési helyeket  
cím: 1086 Budapest, fiumei út 16–18.  
38821/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

3 Budapest VIII. kerület, Magyar 
Nemzeti Múzeum

A Magyar Nemzeti Múzeum épülete és a Múzeumkert  
cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.  
36560 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

4 Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri 
Újköztemető, 298., 300. és 301. 
parcella és a Kisfogház emlékhely, 
valamint a váci, a márianosztrai és 
a sopronkőhidai rabtemető

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem nyilvánított 
temetési helyeket  
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8–10.  
42536/1, 42536/3 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlan  
a Kisfogház emlékhely által felölelt terület  
cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 55.  
42511 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a váci rabtemető: Vác belterület 1769 helyrajzi számú ingatlan  
a márianosztrai rabtemető: Márianosztra külterület  
0181/2 helyrajzi számú ingatlan  
a sopronkőhidai rabtemető: Sopron külterület  
01055 helyrajzi számú ingatlan

5 Budapest XIV. kerület, Hősök tere A tér közutak által körbefogott területe  
cím: 1146 Budapest, Hősök tere  
29732/10, 29732/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan
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6 Debrecen, Református Nagytemplom 
és Kollégium

A Református Nagytemplom épülete  
cím: 4026 Debrecen, Piac u. 4–6.  
8326 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
A Debreceni Református Kollégium épülete  
cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
8324 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

7 Mohácsi Nemzeti emlékhely cím: 7785 Sátorhely, Törökdomb  
0266 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

8 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
emlékpark

cím: 6767 Ópusztaszer, Szoborkert tanya 68.  
055/4, 055/10, 055/11, 055/12, 055/12A helyrajzi számokon 
nyilvántartott ingatlan

9 Pannonhalmi Bencés főapátság cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.  
1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

10 Katonai emlékpark Pákozd Katonai emlékpark Pákozd  
cím: 8095 Mészeg-hegy  
087, 086/1 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlan

11 Somogyvár-Kupavár Szent egyed-bazilika és bencés apátság romjai  
cím: 8698 Somogyvár, Kupavár-hegy,  
Besliahegy 64.  
0149/1, 0149/2, 0150, 0151 helyrajzi számokon nyilvántartott 
ingatlanok

12 Székesfehérvár, Romkert cím: 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1.  
134, 282/4, 399 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlan

13 egri Vár cím: 3300 eger, Vár köz 1.  
5488, 5440, 5472, 5481, 5489, 5833/1 helyrajzi számokon 
nyilvántartott ingatlan

14 Nagycenk, Széchenyi-kastély 
műemléki együttese

cím: 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.  
658/1, 658/2, 658/4, 658/5, 658/6, 660 helyrajzi számokon 
nyilvántartott ingatlan

15 Szigetvár, vár cím: 7900 Szigetvár, Vár utca 19.  
1733 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan

16 esztergom, Várhegy és Víziváros A főszékesegyház (Bazilika) épülete  
cím: esztergom, 2500 Szent István tér 1.  
16240 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
a királyi palota maradványa és a vár épületei  
cím: esztergom, 2500 Szent István tér 2.  
16241, 16242 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlan,  
valamint  
az Érseki Palota épülete: a Prímási Levéltár, a Simor Érseki 
Könyvtár és a Keresztény Múzeum  
cím: esztergom, 2500 Mindszenty hercegprímás tere 2.  
16302 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan
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17 Győri Káptalandomb és a vár 
megmaradt részei

Győri Nagyboldogasszony-székesegyház épülete,  
a 7456 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan  
Püspökvár épülete  
cím: 9021 Győr, Káptalandomb 1., a 7479 és 7480 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan  
Győri egyházmegyei Kincstár és Könyvtár épülete  
cím: 9021 Győr Káptalandomb 26., a 7414 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan  
Brenner János Hittudományi főiskola épülete  
cím: 9021 Győr, Káptalandomb 7., a 7474 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan  
A győri vár megmaradt káptalandombi és azon túlnyúló részei

18 Mátraverebély-Szentkút Nemzeti 
Kegyhely

cím: 3077 Mátraverebély-Szentkút 14.  
1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1625, 1626 helyrajzi számokon 
nyilvántartott ingatlan

19 Máriapócs Nemzeti Kegyhely cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 26–27.  
1–2. helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlan

20 A rákosmezei Királydomb Budapest X. kerület Nagyicce utca, Pilisi utca és Dorogi utca 
által határolt terület, 42717/1, 42717/2, 42717/3 helyrajzi 
számokon nyilvántartott ingatlan

”

2022. évi LXXIX. törvény
az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes 
törvények módosításáról*

1. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

1. § (1) Az  Állami Számvevőszékről szóló 2011.  évi LXVI.  törvény (a  továbbiakban: ÁSZ tv.) 2.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Állami Számvevőszék a  költségvetésére vonatkozó javaslatát és a  költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolóját maga állítja össze, és azt a  Kormány változtatás nélkül terjeszti be a  központi költségvetésről, 
illetve az  annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az  Országgyűlésnek. Az  Állami Számvevőszék 
költségvetését a  (2a)  bekezdésben meghatározottak figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy az  egyéb 
működési kiadások és a  felhalmozási kiadások előirányzatának együttes összege ne legyen kevesebb ugyanezen 
előirányzatok előző  évi – ide nem értve a  különleges, egyszeri beruházásra igényelt költségvetési támogatás 
összegét – központi költségvetésben megállapított együttes összegénél.”

 (2) Az ÁSZ tv. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  Állami Számvevőszék bértömeg-gazdálkodást folytat. Az  Állami Számvevőszék központi költségvetési 
törvény szerinti személyi juttatások kiemelt előirányzata összegét úgy kell megállapítani, hogy az  nem lehet 
kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, központi költségvetésről szóló törvény szerinti előirányzatnak 
a  Központi Statisztikai Hivatal által a  Hivatalos Értesítőben közzétett, az  azt megelőző naptári  évre vonatkozó, 
a bruttó átlagkeresetek éves növekedését kimutató kereseti indexszel korrigált összege. A tárgyévre meghatározott 
személyi juttatások kiemelt előirányzata összegét év közben az e bekezdés szerinti index kilenc tizenketted részével 
korrigálni kell. A  korrekció összegét a  tárgyév március 31. napjáig kell az  Állami Számvevőszék rendelkezésére 
bocsátani. ezt a  rendelkezést kell alkalmazni az  egyéb működési kiadások előirányzatán belül a  munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összegének meghatározása esetében is.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám 9557

2. §  Az ÁSZ tv. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Állami Számvevőszék az elnök döntése alapján az ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzést is végezhet, 
amelyről az éves beszámolójában ad tájékoztatást az Országgyűlés részére.”

3. §  Az ÁSZ tv. 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Állami Számvevőszék a nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése keretében)
„b) ellenőrizheti az  állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő, továbbá valamennyi 
köztulajdonban álló gazdálkodó szervezet vagyongazdálkodását.”

4. §  Az ÁSZ tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Állami Számvevőszék a vármegyékben ellenőrzési irodákat működtethet.”

5. §  Az ÁSZ tv. 13.  § (2)  bekezdés m)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és az  ÁSZ tv. 13.  § (2)  bekezdése 
a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(Az Állami Számvevőszék elnöke)
„m) ajánlást adhat ki,
n) szabályzatban meghatározhatja az otthoni munkavégzés és a távmunkavégzés szabályait,
o) ellátja a törvényekben ráruházott egyéb feladatokat.”

6. §  Az ÁSZ tv. 14. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az  Állami Számvevőszék elnökének akadályoztatása esetén az  elnök által kijelölt alelnök az  Állami 
Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott jogkörben gyakorolja az elnök jogait és ellátja 
kötelezettségeit. A kijelölt alelnök általános helyettesítési jogkörében nem jogosult a 13. § (2) bekezdés a), b), d) és 
m) pontjában foglalt feladatok ellátására, azonban a már meghatározott ellenőrzési terv és stratégia végrehajtásáról 
gondoskodni köteles. Az  Állami Számvevőszék kijelölt alelnöke nem helyettesítheti az  elnököt a  Költségvetési 
Tanácsban.”

7. § (1) Az ÁSZ tv. 15. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A számvevői jogviszony az Állami Számvevőszék mint munkáltató és a számvevő mint foglalkoztatott között 
a számvevői közszolgálati szerződéssel jön létre.
(1b) A  számvevői közszolgálati szerződésben állapodnak meg a  felek a  számvevő munkaköréről, a  munkavégzés 
helyéről, a  számvevő besorolásáról, alapilletményének mértékéről. A  számvevői közszolgálati szerződés 
a  jogviszonyt érintő egyéb lényeges kérdésekről is rendelkezhet. A  számvevői közszolgálati szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a számvevői jogviszonyra az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
(1c) Az  Állami Számvevőszék elnöke át nem ruházható hatáskörében szabályzatban határozza meg a  számvevői 
besorolási kategóriákat, az  egyes számvevői munkaköröket, a  munkáltató által meghatározható pótszabadság 
mértékét, valamint a teljesítményértékelés szabályait.”

 (2) Az ÁSZ tv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) eltérő rendelkezés hiányában a  számvevői jogviszony határozatlan időre és teljes munkaidőre jön létre. 
A  számvevői közszolgálati szerződést írásba kell foglalni. A  számvevői közszolgálati szerződést módosítani csak 
az  Állami Számvevőszék és a  számvevő közös megegyezésével lehet. A  szerződés tartalmának módosítására 
a szerződés létrejöttével kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni.”

 (3) Az ÁSZ tv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  számvevői jogviszony helyettesítés céljából, meghatározott munka elvégzésére vagy gyakornoki feladatok 
ellátására határozott időre is létesíthető. A  határozott idejű számvevői jogviszony időtartamát naptárilag vagy 
más alkalmas módon – így különösen meghatározott munka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény 
bekövetkeztéhez kötődően – kell meghatározni.”

 (4) Az ÁSZ tv. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A számvevő részt vesz az Állami Számvevőszék feladatainak ellátásában, elvégzi a munkaköri leírásában szereplő 
feladatokat, továbbá az  azok végrehajtásához kapcsolódó mindazon feladatokat, amelyekkel felettes vezetője 
megbízza.”
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8. § (1) Az ÁSZ tv. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Állami Számvevőszék elnöke vezetői és tanácsadói megbízást adhat.
(2) A  vezetői és tanácsadói megbízás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A  vezetői és tanácsadói megbízás 
visszavonása nem érinti a számvevői jogviszonyt.”

 (2) Az ÁSZ tv. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vezetői és tanácsadói pótlékok mértékét az Állami Számvevőszék elnöke szabályzatban határozza meg.”

9. §  Az ÁSZ tv. „Összeférhetetlenség” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Összeférhetetlenség és együttalkalmazási tilalom
18.  § (1) Az  Állami Számvevőszék elnöki, alelnöki, vezetői és számvevői tisztsége összeegyeztethetetlen minden 
olyan szervezetnél betöltött tisztséggel, amely szervezet az államháztartás valamelyik alrendszeréből támogatásban 
részesül.
(2) Az  Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője és számvevője az  Állami Számvevőszéknél történő 
alkalmazásuk idején nem lehetnek tagjai az Országgyűlésnek, önkormányzati képviselő-testületnek.
(3) Az  Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője és számvevője – a  tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 
szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével  – 
más megbízást nem láthat el, más keresőfoglalkozást nem folytathat, díjazást más tevékenységért nem fogadhat el.
(4) Az  Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője és számvevője nem lehet a  Kormány és az  Országgyűlés 
számvevőszéki ügyekben illetékes bizottsága tisztségviselőjével vagy tagjával a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti hozzátartozók.
(5) Az  Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője és számvevője a  Kttv. szerinti hozzátartozójával irányítási 
(felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba nem kerülhet a jogviszonyának fennállása során.
(6) Ha az  Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke, vezetője vagy számvevője személyével kapcsolatban 
összeférhetetlenségi ok áll fenn, azt a  megválasztását vagy a  jogviszony létesítését követően – amennyiben 
az összeférhetetlenség később keletkezik, annak keletkezését követően – tíz napon belül meg kell szüntetnie. ennek 
megtörténtéig a hatáskörét nem gyakorolhatja, feladatait nem láthatja el.
(7) A vezető és a számvevő esetében az összeférhetetlenséget az elnök állapítja meg.
(8) A számvevőre vonatkozó, e §-ban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat az Állami Számvevőszék által 
az ellenőrzésben való részvételre felkért szakértőre és megbízási jogviszonyban foglalkoztatott más közreműködőre, 
valamint a (4) és (5) bekezdést az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókra is alkalmazni kell.
(9) Az  Állami Számvevőszék munkáltatói ellenőrzési jogkörében fokozottan figyelemmel kíséri, hogy a  személyi 
állományába tartozó alkalmazottak megfeleljenek a  jogviszonyukra irányadó törvényi és etikai feltételeknek, 
továbbá hogy a  feladatellátásukkal összefüggésben megelőzze, feltárja és orvosolja az  objektív érdekellentétnek 
tekinthető helyzeteket (a  továbbiakban együtt: vizsgálati célok), amelynek rendszerét és szempontjait az  Állami 
Számvevőszék elnöke határozza meg.
(10) A  (9)  bekezdés szerint lefolytatott vizsgálatok tekintetében az  érintettek adatvédelmi tájékoztatási joga 
korlátozható, feltéve, hogy az  veszélyeztetheti vagy jelentősen akadályozhatja a  vizsgálati célok elérését, és 
a korlátozások e célok eléréséhez szükségesek.
(11) A  (10)  bekezdés alkalmazásában érdekellentét különösen, ha a  feladat pártatlan és tárgyilagos ellátása 
elköteleződéssel kapcsolatos ok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes 
érdek miatt sérül.”

10. §  Az ÁSZ tv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § Az Állami Számvevőszék elnöke át nem ruházható hatáskörében a  megállapított személyi juttatások 
előirányzatán belül, munkája értékelésétől függően a számvevő alapilletményét határozott időre legfeljebb 60%-kal 
megemelheti vagy legfeljebb 10%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”

11. §  Az ÁSZ tv. 21/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Állami Számvevőszék vezetőinek és számvevőinek jogviszonyára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben)
„a) a Kttv. rendelkezései közül a  6.  § 2.  pontját, 3.  pontját, 7a–12.  pontját, 15a. és 16.  pontját, 20a.  pontját, 
23. pontját, 25. és 26. pontját, 31a. pontját, 7. §-át, 9. § (2) és (3) bekezdését, 10. § (1), (3) és (4) bekezdését, 11. §  
(1)–(4)  bekezdését, 12. és 13.  §-át, 14.  § (2) és (3)  bekezdését, 15–25.  §-át, 39.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontját, 
c)  pontját azzal az  eltéréssel, hogy számvevői jogviszony csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személlyel 
létesíthető és tartható fenn, 39.  § (4)–(4b)  bekezdését, 42.  § (1), (3)  bekezdését, (4)  bekezdés a) és b)  pontját, 
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valamint (6) és (7)  bekezdését, 43.  § (4)–(6)  bekezdését, 44.  §-át, 46.  §-át, 49. és 50.  §-át, 51.  § (2), (6) és 
(7)  bekezdését, 54.  § (1), (3), valamint (5) és (6)  bekezdését azzal az  eltéréssel, hogy csak külföldi kiküldetésre 
alkalmazható, 59.  §-át, 60.  § (1)  bekezdés a)–c), e)–h) és j)  pontját, valamint (2), (3), (6), (7) és (10)  bekezdését, 
61.  §-át, 63.  § (1)  bekezdését, (2)  bekezdés a)–c) és e)–i)  pontját és (2a)–(7)  bekezdését, 64.  § (1)–(3) és 
(5) bekezdését, 64/A. §-át, 66–71. §-át, 74. §-át, 75. § (1) bekezdés a), b) és d)–j) pontját, valamint (2)–(4) bekezdését, 
76.  §-át, 78–79.  §-át, 80.  § (1), (2b) és (3)–(5)  bekezdését, 81–82.  §-át, 83.  § (1) és (2)  bekezdését, 83/A.  §-át, 84.  § 
(1)  bekezdését, 85.  § (3)  bekezdését és a  (4)  bekezdés a) és b)  pontját, 89–100.  §-át, 101.  § (1) és (2)  bekezdését, 
102–107. §-át, 109–115. §-át, 130. § (1) bekezdését, 131. § (1) és (5) bekezdését, 143. §-át, 144. § (2)–(4) bekezdését, 
145–149.  §-át, 149/A.  §-át, 150–154.  §-át, 160–164.  §-át, 166.  §-át, 167.  § (1)–(5)  bekezdését, 168–177.  §-át, 179.  § 
a)–h)  pontját, 180.  § (1)  bekezdés a)–c), f ), g), i) és j)  pontját, valamint (2)  bekezdését, 183/C.  §-át, 184.  §-át, 
192.  §-át, 193.  § (1)  bekezdés a), d) és e)  pontját, valamint (2)–(6)  bekezdését, 194.  §-át, 195–202.  §-át, 238.  §  
(1)–(4)  bekezdését, továbbá a  2. és az  5.  mellékletét kell alkalmazni azzal, hogy ahol a  Kttv. kinevezési okmányról 
rendelkezik, azon a számvevői közszolgálati szerződést kell érteni, és”

12. §  Az ÁSZ tv. a 23. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az ellenőrizhetőség elévülése
23/A. § Azon szervezet esetében, ahol az ellenőrzés lefolytatásának jogalapját a kapott támogatás képezi, az Állami 
Számvevőszék a  támogatás felhasználásának naptári  évét követő öt  évig folytathat ellenőrzést. Támogatásnak 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 19. pontjában meghatározott támogatás minősül.”

13. §  Az ÁSZ tv. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ellenőrzés az  erről szóló értesítés kézbesítésével, ennek mellőzése esetén a  megbízólevél kézbesítésével 
vagy egy példányának átadásával kezdődik. Az  értesítés mellőzhető, ha az  ellenőrzés eredményes lefolytatását 
veszélyeztetné.”

14. §  Az ÁSZ tv. „Adatbetekintés, adatkezelés” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Adatbetekintés, adatkezelés és adatok célhoz kötött felhasználása”

15. §  Az ÁSZ tv. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezetről vagy annak dolgozójáról, tisztségviselőjéről megszerzett adatok, 
információk a  jelentés, az  5.  § (13)  bekezdése szerinti elemzés és tanulmány, valamint a  nemzeti adatvagyonról 
szóló 2021.  évi XCI.  törvény (a  továbbiakban: Natv.) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adatelemzés készítésén 
kívül nem használhatók fel más célra. Az  e  bekezdés szerinti célhoz kötött felhasználású adatok a  Natv. szerinti 
tájékoztatási szolgáltatásra irányuló igények alapján a  Nemzeti Adatvagyon Ügynökség részére adatelemzés 
készítésére újrahasznosítás céljából – a  Natv. 7.  § (5)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti kizáró okok hiányában  – 
akkor bocsáthatóak rendelkezésre, ha az adatok megismerése az ellenőrzések célját hátrányosan nem befolyásolja 
és az  Állami Számvevőszék intézményi függetlenségét nem sérti vagy veszélyezteti. Az  Állami Számvevőszék 
személyi állományába tartozó személyek – a más szervezet számára jogszabályban előírt adatszolgáltatást kivéve – 
az e jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően is az Állami Számvevőszék tevékenységével, 
annak ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot, egyéb, törvény által védett titkot kötelesek 
megőrizni, azt külön felhatalmazás nélkül harmadik személynek nem adhatják át, és feladatkörükön kívül nem 
használhatják fel.”

16. § (1) Az ÁSZ tv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek lefolytatása, illetve az  ellenőrzések megtervezése érdekében 
az  ellenőrzött, illetve törvény alapján ellenőrizhető szervezet (a  továbbiakban együtt: ellenőrzött szervezet) és 
annak munkavállalója közreműködésre köteles. Az  ellenőrzött szervezet és annak munkavállalója közreműködési 
kötelezettsége a  (2), (3) és (7)  bekezdés, a  31.  §, valamint a  33.  § (1)  bekezdése szerinti kötelezettségeket foglalja 
magában.”

 (2) Az  ÁSZ tv. 28.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és az  ÁSZ tv. 28.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A közreműködésre felhívott szervezet az Állami Számvevőszék által meghatározott – legalább 5 munkanapos – 
adatszolgáltatási határidőn belül az  ellenőrzés tervezhetősége, meghatározása, illetve lefolytatása érdekében 
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szükséges adatokat és dokumentumokat köteles rendelkezésre bocsátani, illetve a  kapcsolódó tájékoztatást 
megadni.
(2a) Az  adatszolgáltatás teljesítésének biztosítása érdekében a  közreműködésre felhívott szervezetet az  Állami 
Számvevőszék hiánypótlásra hívhatja fel. Indokolt esetben az  Állami Számvevőszék soron kívüli adatszolgáltatást 
kérhet a közreműködésre felhívott szervezettől.”

 (3) Az ÁSZ tv. 28. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt közreműködési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni 
az  Állami Számvevőszék 5.  § (13)  bekezdése szerinti elemzési tevékenységének előkészítése, illetve lefolytatása 
érdekében megkeresett szervezetekre és azok munkavállalóira, valamint az ennek során beszerzett, rendelkezésre 
bocsátott adatokra, azzal, hogy az elemzési tevékenység kapcsán a (3) bekezdés, valamint 31. §, 31/A. § és a 33. § 
szerinti intézkedések nem alkalmazhatóak.
(7) Az  Állami Számvevőszék hatáskörei gyakorlásával összefüggésben az  ellenőrzéseinek megtervezése, 
előkészítése, illetve lefolytatása érdekében a  27.  §-ban foglaltak figyelembevételével közvetlen adathozzáférésre 
és adatfelhasználásra jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 
meghatározott közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat (a  továbbiakban együtt: közadatok) 
tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz. A közadatokat tartalmazó nyilvántartást, 
adatbázist vezető közfeladatot ellátó szerv (a  továbbiakban: adathozzáférésre felhívott szervezet) az  Állami 
Számvevőszék felhívását követően köteles a  felhívás szerinti közvetlen adathozzáférést díjmentesen biztosítani. 
A  közvetlen adathozzáférés minősített adatokat tartalmazó adatokhoz való adathozzáférést nem eredményezhet. 
Amennyiben a  közvetlen adathozzáférés biztosítása közérdekből egyébként nem nyilvános személyes adatokhoz, 
vagy egyéb, törvény által védett titkot tartalmazó adatokhoz való adathozzáférést is eredményezne, úgy az Állami 
Számvevőszék az  adathozzáférés biztosítása érdekében az  adathozzáférésre felhívott szervezettel és egyéb 
szervezetekkel megállapodást köthet (a továbbiakban: adathozzáférési megállapodás), amelyben a felek a 27. §-ban 
foglalt követelményektől való eltérés nélkül rendelkeznek az  adatvédelmi követelmények biztosításának részletes 
szabályairól, az adathozzáférés feltételeiről. Az adathozzáférési megállapodást a felek a honlapjukon nyilvánosságra 
hozzák.
(8) A  (7)  bekezdés alkalmazásában adathozzáférésnek minősül a  közvetlen adatátvételt biztosító elektronikus 
információs rendszeren keresztüli hozzáférés biztosítása, valamint a  közvetlen adatátvételt biztosító elektronikus 
információs rendszeren keresztüli hozzáférés biztosítása nélkül az  adatok felhívásnak megfelelő rendelkezésre 
bocsátása.”

17. §  Az ÁSZ tv. „Vagyonmegóvási intézkedések” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A figyelemfelhívó levél és a vagyonmegóvási intézkedések
31.  § Az Állami Számvevőszék elnöke az  ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat, illetve a  vagyon 
rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználásának megszüntetése érdekében – ha jogszabály súlyosabb 
jogkövetkezmény alkalmazását nem írja elő – figyelemfelhívó levéllel fordulhat az  ellenőrzött szerv vezetőjéhez. 
A  szerv vezetője a  figyelemfelhívó levélben foglaltakat tizenöt napon belül – testületi szerv a  soron következő 
ülésén – köteles elbírálni, a megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét értesíteni.
31/A.  § (1) Amennyiben az  ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást, illetve ennek veszélyét 
tárja  fel, vagy az  ellenőrzött szervezet által a  pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével 
történő károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a  kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az  Állami 
Számvevőszék elnöke az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez (a továbbiakban együtt: hatóság) fordulhat
a) a munkabérek folyósításának kivételével az előirányzat-felhasználási keret zárolása,
b) az államháztartás valamelyik alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztése,
c) a személyi jövedelemadó 1%-ából történő felajánlásokból való részesedés lehetőségének felfüggesztése, valamint
d) bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén az  ellenőrzött szervezet tulajdonában vagy kezelésében lévő, 
az államháztartási vagyon körébe tartozó vagyonelem tekintetében zár alá vétel elrendelése
érdekében.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetekben a  megkeresett hatóság köteles a  szükséges intézkedéseket 
megtenni, és erről az Állami Számvevőszék elnökét tizenöt napon belül írásban értesíteni.
(3) Amennyiben az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján tett intézkedés fenntartása a  továbbiakban már nem 
szükséges, erről az Állami Számvevőszék elnöke az intézkedést foganatosító hatóságot értesíti.”
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18. §  Az ÁSZ tv. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  Állami Számvevőszék a  feltárt tényeket, az  ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket záró 
megbeszélés keretében egyeztetheti az ellenőrzött szervezet vezetőjével vagy az általa megbízott személlyel.”

19. §  Az ÁSZ tv. III. fejezete a 33. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Tanácsadói vélemény
33/A.  § (1) Az  Állami Számvevőszék fenntartói, irányító szervi, tulajdonosi vagy alapítói kérelemre, a  megjelölt 
kérdéskörben tanácsadói ellenőrzést végezhet.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt ellenőrzés eredményéről az  Állami Számvevőszék tanácsadói véleményt készíthet, 
amelyet az ellenőrzött szerv vezetője részére küld meg.”

20. §  Az ÁSZ tv. III. fejezete a 33/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az Állami Számvevőszék elnökének ajánlásai
33/B. § (1) Az elnök az Állami Számvevőszék feladat- és hatáskörét érintő azonos vagy hasonló tárgyú megkeresések 
esetén az önkéntes jogkövetés előmozdítása érdekében egységes jogalkalmazást elősegítő, kötelező érvénnyel és 
jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlást adhat ki.
(2) Az  Állami Számvevőszék elnöke által az  (1)  bekezdésben foglaltak alapján kiadott ajánlást közölni kell 
a megkeresés kezdeményezőjével. Az ajánlást az Állami Számvevőszék honlapján közzé kell tenni.”

21. §  Az ÁSZ tv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 35/C. §-sal egészül ki:
„35/C.  § (1) A  számvevői közszolgálati szerződést – a  15.  § (1b) és (1c)  bekezdése szerinti tartalommal – 
2023. január 15-ig kell megkötni.
(2) Ha a számvevői közszolgálati szerződés az (1) bekezdés szerinti határidőben a számvevőnek felróható okból nem 
kerül megkötésre, a számvevő jogviszonya a Kttv. 72. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szűnik meg.
(3) A  számvevő illetménye nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre illetményként a  kinevezési okirat 
alapján 2022. december 31. napján jogosult volt.”

22. §  Az ÁSZ tv.
a) 15. § (1) bekezdésében az „érdemi feladatot ellátó” szövegrész helyébe a „feladatot ellátó” szöveg,
b) 15. § (5) bekezdésében a „kinevezéséhez és a besorolásához” szövegrész helyébe a „jogviszony létesítéséhez 

és a besorolásához” szöveg,
c) 19. § (2) bekezdésében a „kinevezésükkor” szövegrész helyébe a „jogviszony létesítésekor” szöveg,
d) 20. § (2) bekezdésében az „Állami Számvevőszék elnökét” szövegrész helyébe az „államtitkárt” szöveg,
e) 25. § (3) bekezdésében az „a számvevővel” szövegrész helyébe az „az Állami Számvevőszékkel” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti az ÁSZ tv.
a) 1. § (4) bekezdésében az „ , amellyel elősegíti a jól irányított állam működését” szövegrész,
b) 15. § (2a)–(2c) és (4) bekezdése,
c) 16. §-a,
d) 17. § (4) bekezdése,
e) 33. § (6) bekezdése, valamint
f ) 35. § (1)–(4) bekezdése.

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

24. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 2. § 14. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. az 50–72.  § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a  párt és a  szakszervezet kivételével a  civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában – a  nemzetiségi önkormányzati 
választás  évét megelőzően legalább 3  éve – rögzített célja az  e  törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség 
képviselete;”
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 (2) Az Njtv. 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. az 50–72.  § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a  jogi személyek nyilvántartásában – legalább 
2024.  június  30-tól – nemzetiségi egyesületként szereplő egyesület, amelynek alapszabályában – a  nemzetiségi 
önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt 
nemzetiség képviselete;”

 (3) Az Njtv. 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„14. az 50–72.  § alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a  jogi személyek nyilvántartásában – a  nemzetiségi 
önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve – nemzetiségi egyesületként szereplő egyesület;”

3. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 
módosítása

25. §  Nem lép hatályba a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 127. § 1. pontja.

4. Záró rendelkezések

26. § (1) ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 24. § (2) bekezdése 2024. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 24. § (3) bekezdése 2027. július 1-jén lép hatályba.

27. § (1) Az 1–23. § és a 25. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 24. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi LXXX. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról*

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről szóló 2020. évi CXXXII. törvényben 
meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az  Országgyűlés a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2021. évi költségvetése 
végrehajtását 51 734,7 millió ft, azaz ötvenegymilliárd-hétszázharmincnégymillió-hétszázezer forint költségvetési 
kiadással és 46 235,2 millió ft, azaz negyvenhatmilliárd-kettőszázharmincötmillió-kettőszázezer forint költségvetési 
bevétellel hagyja jóvá.

 (2) A Hatóság 2021. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 9 656,6 millió ft, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhatmillió-hatszázezer forint.
 (2) A  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 592,2 millió ft, azaz 

egymilliárd-ötszázkilencvenkettőmillió-kettőszázezer forint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) A dologi kiadások összege 20 089,8 millió ft, azaz húszmilliárd-nyolcvankilencmillió-nyolcszázezer forint.
 (4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásainak összege 31,9 millió ft, azaz harmincegymillió-kilencszázezer forint.
 (5) Az  egyéb működési célú kiadások összege 15 567,3 millió ft, azaz tizenötmilliárd-ötszázhatvanhétmillió-

háromszázezer forint.
 (6) A beruházások összege 4 757,3 millió ft, azaz négymilliárd-hétszázötvenhétmillió-háromszázezer forint.
 (7) A felújítások összege 39,6 millió ft, azaz harminckilencmillió-hatszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A  működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 7 466,6 millió ft, azaz hétmilliárd-
négyszázhatvanhatmillió-hatszázezer forint.

 (2) A közhatalmi bevételek összege 31 080,3 millió ft, azaz harmincegymilliárd-nyolcvanmillió-háromszázezer forint.
 (3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 323,5 millió ft, azaz háromszázhuszonhárommillió-ötszázezer forint.
 (4) A  frekvenciadíjakból származó bevétel összege 25 417,7 millió ft, azaz huszonötmilliárd-négyszáztizenhétmillió-

hétszázezer forint.
 (5) Az azonosítók díjának bevétele 2 549,6 millió ft, azaz kettőmilliárd-ötszáznegyvenkilencmillió-hatszázezer forint.
 (6) A  felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 464,5 millió ft, azaz kettőmilliárd-

négyszázhatvannégymillió-ötszázezer forint.
 (7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 6,5 millió ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint.
 (8) Az egyéb bírság bevételei összege 317,3 millió ft, azaz háromszáztizenhétmillió-háromszázezer forint.
 (9) A késedelmi pótlék bevétele 1,2 millió ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint.
 (10) A működési bevételek összege 7 676,6 millió ft, azaz hétmilliárd-hatszázhetvenhatmillió-hatszázezer forint.
 (11) A felhalmozási bevételek összege 9,2 millió ft, azaz kilencmillió-kettőszázezer forint.
 (12) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 2,5 millió ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint.
 (13) A  finanszírozási bevételek összege 49 382,0 millió ft, azaz negyvenkilencmilliárd-háromszáznyolcvankettőmillió 

forint.

4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A  Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 43 882,5 millió ft, azaz 
negyvenhárommilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-ötszázezer forint.

 (2) A  korábbi években keletkezett, az  Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 
38 462,5 millió ft, azaz harmincnyolcmilliárd-négyszázhatvankettőmillió-ötszázezer forint.

 (3) Az  Országgyűlés a  Hatóság 2021. évi költségvetésének pénzmaradványát 5 420,0 millió ft, azaz ötmilliárd-
négyszázhúszmillió forint összegben fogadja el. A  pénzmaradvány összegéből 454,9 millió ft, azaz 
négyszázötvennégymillió-kilencszázezer forint többletbevételként keletkezett.

 (4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság
a) 1 500,0 millió ft-ot, azaz egymilliárd-ötszázmillió forintot a mérőkamra- és szerverközpont-beruházásra,
b) 1 500,0 millió ft-ot, azaz egymilliárd-ötszázmillió forintot az  elektronikus ügyintézés lehetőségének 

megteremtését célzó fejlesztésre,
c) 767,1 millió ft-ot, azaz hétszázhatvanhétmillió-egyszázezer forintot az  adatok végleges hozzáférhetetlenné 

tételéhez kapcsolódó kiadásokra,
d) 1 335,6 millió ft-ot, azaz egymilliárd-háromszázharmincötmillió-hatszázezer forintot működési tartalék 

képzésére,
e) 317,3 millió ft-ot, azaz háromszáztizenhétmillió-háromszázezer forintot a  médiatudatosság és a  tudatos 

fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére
használ fel.

 (5) A  2021. évi költségvetési évben a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.
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5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2021. évi működési költségvetésének, 
valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2021. évi kiadási és 
bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az  Országgyűlés a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2021. évi 
költségvetésének végrehajtását 246,8 millió ft, azaz kettőszáznegyvenhatmillió-nyolcszázezer forint költségvetési 
kiadással és 213,1 millió ft, azaz kettőszáztizenhárommillió-egyszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

 (2) A finanszírozási bevételek összege 162,9 millió ft, azaz egyszázhatvankettőmillió-kilencszázezer forint.
 (3) A  Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 129,2 millió ft, azaz 

egyszázhuszonkilencmillió-kettőszázezer forint.
 (4) A  Médiatanács kezelésében lévő, 2021. évi költségvetési kiadások összege 617,2 millió ft, azaz 

hatszáztizenhétmillió-kettőszázezer forint, a  költségvetési bevételek összege 616,5 millió ft, azaz 
hatszáztizenhatmillió-ötszázezer forint.

 (5) Az  (1) és (4)  bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a  2.  melléklet és a  3.  melléklet 
tartalmazza.

 (6) Az  Országgyűlés a  Médiatanács működési költségvetésének 2021. évi maradványát 129,2 millió ft, azaz 
egyszázhuszonkilencmillió-kettőszázezer forint összegben fogadja el.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az  Országgyűlés az  Mttv. 134.  § (10)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a  Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet 
a 4. melléklet tartalmaz.

 (2) Az Országgyűlés az Alap számára a 2021. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, 
az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 034,4 millió ft, azaz egymilliárd-harmincnégymillió-
négyszázezer forint összegben fogadja el. A  tartalék a  közszolgálati kötelezettségek hatékonyabb teljesítésére 
irányuló fejlesztések fedezetére használható fel.

7. Záró rendelkezések

7. §  ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

 1.  A Hatóság 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Személyi juttatások 10 800,0 11 062,0 9 656,6

3 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

1 850,0 1 892,2 1 592,2

4 3. Dologi kiadások 14 100,0 22 581,1 20 089,8

5 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 31,9 31,9

6 5. egyéb működési célú kiadások 10 100,0 40 871,4 15 567,3

7 6. Beruházások 3 850,0 19 139,0 4 757,3

8 7. felújítások 0,0 39,6 39,6

9 Költségvetési kiadások összesen 40 700,0 95 617,2 51 734,7

10 8. Maradvány 0,0 0,0 43 882,5

11 Kiadások összesen 40 700,0 95 617,2 95 617,2

 2.  A Hatóság 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1.
Működési célú támogatások   
államháztartáson belülről

2 466,3 7 466,6 7 466,6

3 2. Közhatalmi bevételek 30 692,9 31 080,3 31 080,3

4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 238,7 323,5 323,5

5 2.2. frekvenciadíjak 25 253,5 25 417,7 25 417,7

6 2.3. Azonosítók díja 2 550,0 2 549,6 2 549,6

7 2.4. felügyeleti díj 2 199,4 2 464,5 2 464,5

8 2.5. Üzemeltetési díj 0,0 6,5 6,5

9 2.6. egyéb bírság bevételei 451,0 317,3 317,3

10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3 1,2 1,2

11 3. Működési bevételek 7 528,8 7 676,6 7 676,6

12 4. felhalmozási bevételek 5,0 9,2 9,2

13 5. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,0 2,5 2,5

14 Költségvetési bevételek összesen 40 700,0 46 235,2 46 235,2

15 6. finanszírozási bevételek 0,0 49 382,0 49 382,0

16 Bevételek összesen 40 700,0 95 617,2 95 617,2
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2. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

 1.  A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Személyi juttatások 102,0 85,6 85,6

3 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

16,0 13,2 13,2

4 3. Dologi kiadások 495,0 123,1 123,1

5 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,0 3,2 3,2

6 5. egyéb működési célú kiadások 28,0 150,9 21,7

7 Költségvetési kiadások összesen 641,0 376,0 246,8

8 6. Maradvány 0,0 0,0 129,2

9 Kiadások összesen 641,0 376,0 376,0

 2.  A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1.
Működési célú támogatások   
államháztartáson belülről

195,8 195,8 195,8

3 2. Közhatalmi bevételek 0,0 2,0 2,0

4 3. Működési bevételek 445,2 15,3 15,3

5 Költségvetési bevételek összesen 641,0 213,1 213,1

6 4. finanszírozási bevételek 0,0 162,9 162,9

7 Bevételek összesen 641,0 376,0 376,0

3. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

 1.  A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 447,7 447,7

3 2. frekvenciapályázati díj 5,0 23,1 23,1

4 3. Támogatási pályázati díj 16,5 0,0 0,0

5 4. Kötbér és bírság 38,5 29,8 29,8

6 5. Óvadék 10,0 116,6 116,6

7 Költségvetési kiadások összesen 1 700,0 617,2 617,2

8 elszámolási különbözet Alap felé 0,0 0,0 –0,7

9 Kiadások összesen 1 700,0 617,2 616,5
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 2.  A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 451,7 451,7

3 2. frekvenciapályázati díj 5,0 11,8 11,2

4 3. Támogatási pályázati díj 16,5 0,0 0,0

5 4. Kötbér és bírság 38,5 29,8 29,7

6 5. Óvadék 10,0 123,9 123,9

7 Költségvetési bevételek összesen 1 700,0 617,2 616,5

8 Bevételek összesen 1 700,0 617,2 616,5

4. melléklet a 2022. évi LXXX. törvényhez

 1.  Az Alap 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 894,5 2 894,5 2 894,5

3 1.1. Médiatanács 195,8 195,8 195,8

4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 466,3 2 466,3 2 466,3

5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4 232,4 232,4

6 2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 1 440,0 1 466,5 1 466,5

7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0 1 720,7 1 720,7

8 4.
Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és 
vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

98 875,3 95 752,5 95 752,5

9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 20 166,7 20 877,9 20 877,9

10 4.2. Dologi kiadások 69 818,6 60 436,3 60 436,3

11 4.3. Beruházások, felújítások 8 890,0 14 438,3 14 438,3

12 5.
Magyar Rádió Művészeti együttesei 
Nonprofit Kft. támogatása

871,4 1 221,4 1 221,4

13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1 510,8 510,8

14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 184,1 184,1 184,1

15 8.
A Médiatanácsot terhelő,  
a médiaszolgáltatók által be nem fizetett 
általános forgalmi adó

10,2 68,9 68,9

16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1 266,1 266,1

17 10. egyéb céltámogatások felhasználása 1 002,7 1 205,3 1 205,3

18 11.
Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti 
befizetések felhasználása

10 000,0 10 000,0 10 000,0

19 12.
Az Alap kamatfizetési kötelezettsége,  
egyéb pénzügyi ráfordítások

173,5 355,2 355,2

20 13. Átadott pénzeszközök, támogatások 0,0 38,2 38,2

21 Költségvetési kiadások összesen 117 715,9 115 684,2 115 684,2

22 14.
Költségvetésen kívüli tételek 
(hiteltörlesztés)

0,0 0,0 0,0

23 15. Közszolgálati tartalék 0,0 1 034,4 1 034,4

24 Kiadások összesen 117 715,9 116 718,6 116 718,6
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 2.  Az Alap 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió ft-ban)

A B C D

1 előirányzat száma előirányzat neve
eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

2 1. Közszolgálati hozzájárulás 97 187,9 97 187,9 97 187,9

3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 630,0 456,3 456,3

4 3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 21,5 10,2 10,2

5 4.
Médiaszolgáltatási szerződésszegési   
kötbér, bírság, óvadék

48,5 30,0 30,0

6 5.
Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti 
befizetések

10 000,0 10 000,0 10 000,0

7 6. egyéb céltámogatások 1 002,7 1 180,4 1 180,4

8 7.
finanszírozott általános forgalmi adó 
visszatérítése

0,0 91,8 91,8

9 8. Visszakövetelt támogatások 0,0 11,3 11,3

10 Költségvetési bevételek összesen 109 890,6 108 967,9 108 967,9

11 9.
Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és 
egyéb bevételek

7 825,3 6 725,1 6 725,1

12 10. Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel) 0,0 0,0 0,0

13 11. előző évi közszolgálati tartalék felhasználása 0,0 1 025,6 1 025,6

14 Bevételek összesen 117 715,9 116 718,6 116 718,6

2022. évi LXXXI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről*

1. § (1) Az  Országgyűlés a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 
(a  továbbiakban: Mttv.) 134.  § (2)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az  1.  melléklet szerint fogadja el 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2023. évi költségvetését.

 (2) Az Országgyűlés a Hatóság 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 58 600,0 millió ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban,
b) bevételi főösszegét 58 600,0 millió ft-ban, azaz ötvennyolcmilliárd-hatszázmillió forintban
hagyja jóvá.

2. § (1) Az  Országgyűlés az  Mttv. 135.  § (2)  bekezdése alapján a  2.  melléklet szerint fogadja el a  Hatóság Médiatanácsa 
(a továbbiakban: Médiatanács) 2023. évi működési költségvetését.

 (2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének
a) kiadási főösszegét 621,0 millió ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban,
b) bevételi főösszegét 621,0 millió ft-ban, azaz hatszázhuszonegymillió forintban
hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében 
lévő előirányzatok 2023. évi költségvetését.

 (2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 1 330,0 millió ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 330,0 millió ft-ban, azaz egymilliárd-háromszázharmincmillió forintban
hagyja jóvá.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) Az  Országgyűlés az  Mttv. 134.  § (2)  bekezdésében és a  136.  § (15)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
a  4.  melléklet szerint fogadja el a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a  továbbiakban: Alap)  
2023. évi költségvetését.

 (2) Az Országgyűlés az Alap 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 126  577,3 millió ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer 

forintban,
b) bevételi főösszegét 126 577,3 millió ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmilliárd-ötszázhetvenhétmillió-háromszázezer 

forintban
hagyja jóvá.

5. §  A Hatóság elnöke a  Hatóság 2023. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az  Mttv. 134.  § 
(10)  bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az  Alap  
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt 
az  Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az  Országgyűlés az  Mttv. 134.  § (10)  bekezdése 
alapján a  2023. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a  2023. évi költségvetés során képződött maradványok 
felhasználásáról.

6. §  ez a törvény 2023. január 1-jén lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

 1.  A Hatóság 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Személyi juttatások 13 470,0

3 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 980,0

4 3. Dologi kiadások 27 750,0

5 4. egyéb működési célú kiadások 10 520,0

6 5. Beruházások 4 860,0

7 6. felújítások 20,0

8 Költségvetési kiadások összesen 58 600,0

 2.  A Hatóság 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 855,0

3 2. Közhatalmi bevételek 36 460,0

4 2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 260,2

5 2.2. frekvenciadíjak 30 870,0

6 2.3. Azonosítók díja 2 550,0

7 2.4. felügyeleti díj 2 400,0

8 2.5. Üzemeltetési díjak 7,0

9 2.6. egyéb bírság bevételei 372,5
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10 2.7. Késedelmi pótlék 0,3

11 3. Működési bevételek 9 139,0

12 4. felhalmozási bevételek 140,0

13 5. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,0

14 Költségvetési bevételek összesen 58 600,0

2. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

 1.  A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Személyi juttatások 135,0

3 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

18,0

4 3. Dologi kiadások 422,0

5 4. egyéb működési célú kiadások 28,0

6 5. Beruházások 18,0

7 Költségvetési kiadások összesen 621,0

 2.  A Médiatanács 2023. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 274,0

3 2. Működési bevételek 347,0

4 Költségvetési bevételek összesen 621,0

3. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

 1.  A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi kiadási előirányzatok
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0

3 2. frekvenciapályázati díj 5,0

4 3. Kötbér és bírság 40,0

5 4. Óvadék 10,0

6 Kiadások összesen 1 330,0
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 2.  A Médiatanács kezelésében lévő 2023. évi bevételi előirányzatok
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0

3 2. frekvenciapályázati díj 5,0

4 3. Kötbér és bírság 40,0

5 4. Óvadék 10,0

6 Bevételek összesen 1 330,0

4. melléklet a 2022. évi LXXXI. törvényhez

 1.  Az Alap 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 3 361,4

3 1.1. Médiatanács 274,0

4 1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 855,0

5 1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4

6 2. Médiatanács Támogatási Program 1 440,0

7 3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 2 100,0

8 4.
Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési 
tevékenységének kiadásai

106 667,1

9 4.1. Személyi juttatások és járulékok 24 698,4

10 4.2. Dologi kiadások 68 219,4

11 4.3. Beruházások, felújítások 13 749,3

12 5.
Magyar Rádió Művészeti együttesei Nonprofit Kft. 
támogatása

1 268,6

13 6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 381,6

14 7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 193,3

15 8.
A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem 
fizetett általános forgalmi adó

8,0

16 9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1

17 10.
Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 
felhasználása

10 000,0

18 11.
Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi 
ráfordítások

195,0

19 12. egyéb céltámogatások felhasználása 696,2

20 Költségvetési kiadások összesen 126 577,3

21 Kiadások összesen 126 577,3
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 2.  Az Alap 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(adatok millió Ft-ban)

A B C

1 előirányzat száma előirányzat neve előirányzat összege

2 1. Közszolgálati hozzájárulás 109 748,5

3 2. Médiaszolgáltatási díj 1 275,0

4 3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 21,5

5 4.
Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, 
óvadék

50,0

6 5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 10 000,0

7 Költségvetési bevételek összesen 121 095,0

8 6. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 5 482,3

9 Bevételek összesen 126 577,3
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés q)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 259.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 58.  § 
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
46. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a  kijelölt gyámhivatal 
– a határozat számát, keltét és véglegessé válásának dátumát feltüntetve – igazolást állít ki az örökbefogadó szülő 
részére
a) az  apasági szabadság igénybevétele érdekében, a  munkáltató részére történő bemutatása céljából, ha 
a  gyermeket házaspár vagy örökbefogadó apa fogadja örökbe, az  örökbefogadás tényéről, az  örökbefogadott 
gyermek és az örökbefogadó apa személyazonosító adatairól, vagy
b) a  szülői felügyeleti jog egyedül történő gyakorlásának igazolása érdekében, ha a  gyermek tekintetében 
az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.”

2. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
a következő 199/e. §-sal egészül ki:
„199/e.  § (1) Az  egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) 
Korm. rendelettel megállapított 46. § (8) bekezdés a) pontját a 2023. január 1-jén folyamatban lévő örökbefogadás 
engedélyezése iránti eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A  kijelölt gyámhivatal 2023. január 31-éig hivatalból kiállítja a  46.  § (8)  bekezdés a)  pontja szerinti igazolást 
az örökbefogadott gyermekre tekintettel az örökbefogadó apa részére, ha az örökbefogadás engedélyezéséről szóló 
határozat 2022. augusztus 2-a és 2022. december 31-e között vált véglegessé.”

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

3. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdésében az „az álláskeresőként való nyilvántartásba 
vételről, valamint a  nyilvántartásból való törlésről szóló rendelet” szövegrész helyébe az  „a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény” szöveg lép.
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3. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012. (II.7.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az  igazgatási szünetről, a  közszolgálati tisztviselőt és 
a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (II. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)
„a) az  irányadó munkarendről, a  napi munkaidő tartamáról, a  hét napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, 
a  beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontjáról, a  rendkívüli munkaidő lehetséges 
tartamáról,”

 (2) A Vhr. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)
„d) az illetménykifizetés módjáról és gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,”

 (3) A Vhr. 8. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)
„f ) a  szolgálati jogviszony megszüntetésének alapvető szabályairól, ideértve a  felmentési idő megállapításának 
szabályait,”

 (4) A Vhr. 8. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőt tájékoztatja:)
„i) a  munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultságról, a  közszolgálati tisztviselőt terhelő továbbképzési 
kötelezettségről,
j) a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti.”

 (5) A Vhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben előírt tájékoztatást legkésőbb a kinevezéstől számított hét 
napon belül írásban is köteles a közszolgálati tisztviselő részére átadni. Az írásbeli tájékoztatás jogszabály vagy belső 
szabályozás rendelkezésére történő hivatkozással kiegészítve is megadható.”

 (6) A Vhr. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltak változásáról a  munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a  változás 
hatálybalépésének időpontjában köteles írásban tájékoztatni a közszolgálati tisztviselőt. Nem terheli a munkáltatót 
tájékoztatási kötelezettség, ha a  tájékoztatást – a  (2)  bekezdés szerint – jogszabály vagy belső szabályozás 
rendelkezésére hivatkozással adta meg.”

5. §  A Vhr. 5. alcímének címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5. A munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettség és az atipikus foglalkoztatási formára  
való áttérés”

6. §  A Vhr. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatást  évente egy alkalommal a  közszolgálati tisztviselő is kérheti és 
–  ha ez  a  tájékoztatásban foglaltak alapján lehetséges – kezdeményezheti a  kinevezésének módosítását 
a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel. A  kérelemről a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  kérelem benyújtását 
követő harminc napon belül indokolással ellátott írásbeli döntést hoz.”

7. §  A Vhr. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) A  közszolgálati tisztviselő gyermeke nyolcéves koráig, valamint a  gondozást végző közszolgálati 
tisztviselő kérheti
a) a munkavégzés helyének módosítását,
b) a munkarendjének módosítását,
c) távmunkavégzésben való foglalkoztatását,
d) részmunkaidőben való foglalkoztatását.
(2) A közszolgálati tisztviselő írásbeli kérelmében köteles megjelölni
a) a kérelmét megalapozó indokokat és
b) az (1) bekezdés szerinti atipikus foglalkoztatásra való áttérés általa javasolt kezdő időpontját.
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(3) A közszolgálati tisztviselő kérelmének elfogadásáról vagy elutasításáról a munkáltatói jogkör gyakorlója tizenöt 
napon belül írásban köteles nyilatkozni. A  kérelem elutasítását a  munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban 
megindokolni.”

8. §  A Vhr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) e rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a  Módr. hatálybalépésekor szolgálati 
jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőkre is alkalmazni kell.
(2) A  8.  § (1)  bekezdés a), d), f ), i) és j)  pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást a  Módr. hatálybalépését 
követő három hónapon belül a  közszolgálati tisztviselő írásban kérheti. A  munkáltató a  tájékoztatást a  kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megadni.”

9. §  A Vhr. 17. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet az Európai Unió alábbi jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:)
„b) a  8., a  9. és a  10.  § az  európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 
2019.  június 20-i (eU)  2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4–7. és 12.  cikkének való megfelelést 
szolgálja,
c) a 9/A. § a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/eU 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1158 európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.”

10. §  Hatályát veszti a Vhr. 8. § (1) bekezdés g) pontjában a „valamint” szövegrész.

4. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § (1) A  munkavédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal kormánytisztviselője a  hatósági ellenőrzésre 
jogosító önálló munkavégzéshez a kinevezésétől számított hat hónapon belül vizsgát tesz, valamint évenként részt 
vesz szakmai továbbképzésen.
(2) A  vizsgára való felkészítés, a  záróvizsga, valamint a  vizsgakötelezettség alóli mentesülés részletes szabályait 
a miniszter vizsgaszabályzatban állapítja meg.”

5. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló  
29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 2.  § 
a)  pontjában az „az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 
miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvényben” szöveg lép.

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

13. §  Hatályát veszti
a) az  álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 

34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet,
b) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) 

NGM rendelet.
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7. Záró rendelkezések

14. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298.  § (7)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  e rendelet hatálya a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó 
munkáltatóra (a továbbiakban: munkáltató) és az általa foglalkoztatott – a gyermek születése vagy örökbefogadása 
esetén igénybe vehető – apasági szabadságra jogosult, az Mt. szerint apának minősülő munkavállalóra 
(a továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. § (1) A munkavállaló az apasági szabadság igényléséhez a munkáltató részére bemutatja
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát,
b) örökbefogadás esetén a  gyámhatóságnak az  örökbefogadás engedélyezéséről szóló, véglegessé vált 

határozata alapján kiállított igazolást, vagy
c) a halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okiratnak az eredeti példányát.

 (2) A munkavállaló írásban nyilatkozik
a) az (1) bekezdés szerinti okirat bemutatásáról,
b) a bemutatott okirat számáról,
c) az apa születési családi és utónevéről,
d) a gyermek

da) születési családi és utónevéről, születési helyéről és idejéről,
db) családi és utónevéről, örökbefogadásának tényéről, az  örökbefogadást engedélyező határozat 

számáról, keltéről és véglegessé válásának dátumáról, vagy
dc) halálának tényéről, és

e) arról, hogy szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szünetelteti vagy nem szüntette meg.

3. § (1) A munkáltató az apasági szabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) az apasági szabadságot igénybe vevő munkavállaló nevét,
b) a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját,
c) a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás mellékleteként a  2.  § szerinti nyilatkozatnak a  megőrzése – a  számviteli 
bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a munkáltató feladata.

 (4) Ha a munkavállaló az apasági szabadság igénybevételére jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új 
munkáltatójánál bemutatja az Mt. 80. § (3) bekezdése szerinti igazolást.

4. §  Az apasági szabadság első öt munkanapjára a munkavállaló részére járó távolléti díj és az azt terhelő munkáltatói 
közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

5. § (1) A munkáltatónak a munkavállalót megillető apasági szabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet 
a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 
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Igazgatóság) kell benyújtania. Az  Igazgatóság a  kérelem elbírálásától függően folyósítja a  kérelem szerinti 
költségeket.

 (2) Az Igazgatóság ellenőrzi a munkavállalót megillető apasági szabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti 
díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az  ellenőrzés a  kifizetést megelőzően 
a  munkáltató által benyújtott, erre a  célra rendszeresített nyomtatvány vagy űrlap adatainak formai, tartalmi 
és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a  helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében 
utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

 (3) A jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az Igazgatóság visszafizetési 
kötelezettséget megállapító határozatot hoz. A  határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye. 
A kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

 (4) A munkáltató a munkavállalót megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar 
Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a  célra rendszeresített nyomtatványon vagy űrlapon 
– március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – elektronikus úton kérelmezheti. 
Az  Igazgatóság a  benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a  kimutatott – negyedéven belül 
összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől 
számított három évig számolhatóak el.

6. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. §  A 2022. december 31-éig a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és 
a  pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján igénybe 
vett apai pótszabadság megtérítésére a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről 
és a  pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet  
2022. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

8. §  Hatályát veszti
a) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a  pótszabadsággal 

összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet,
b) a  gyermek születése esetén az  apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről szóló 

351/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak 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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 
Ávr.) 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 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A 2022. június 30. napjáig folyósított költségvetési támogatások tekintetében az Ávr. 98. § (3) bekezdésében foglalt 
ügyleti kamat számításakor a  2021. július 1-jét követő minden naptári félév teljes idejére a  2021. július 1. napján 
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érvényes jegybanki alapkamat az  irányadó, kivéve, ha az  Ávr. 98.  § (3)  bekezdése szerint számított ügyleti kamat 
mértéke ennél alacsonyabb.

3. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 537/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző 
intézményeket érintő 2022. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés j)  pontjában és a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központi költségvetés kiegészítő támogatási előleget biztosít az  egyházi fenntartó részére a  bevett egyház 
és annak belső egyházi jogi személye, valamint az  egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény által fenntartott 
köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből adódó 2022. évi többletkiadások 
ellentételezéséhez.

2. § (1) A 2022. évi egyszeri kiegészítő támogatás fajlagos összege 19 626 forint/fő.
 (2) A  bevett egyházat megillető kiegészítő támogatás összegét a  Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 

Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) a  bevett egyházi fenntartó részére a  2021. évre végleges döntéssel 
megállapított működési támogatás alapjául szolgáló, 2020. október 1-jei létszám 8/12-ed és a  2021. október 1-jei 
létszám 4/12-ed részének figyelembevételével határozza meg.

 (3) Az Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti támogatás összegéről a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/R. §-a szerinti támogatásról szóló határozatban 
hivatalból dönt.

 (4) Az  Igazgatóság a  kiegészítő támogatás összegét a  bevett egyház részére a  Vhr. 37/R.  §-a szerinti  
korrekció összegével egy időben folyósítja.

3. §  A kiegészítő támogatásra a  Vhr. elszámolásra, ellenőrzésére és visszafizetésére vonatkozó szabályait nem kell 
alkalmazni, de a  kiegészítő támogatást a  bevett egyház köteles elkülönítetten nyilvántartani és a  támogatás  
teljes összegét az 1. § szerinti célokra fordítani.

4. §  A 2.  § (4)  bekezdése szerinti kiegészítő támogatás mint folyósított előleg és a  bevett egyházat megillető 
költségvetési támogatás különbözetének rendezésére a Vhr. 37/R. §-a szerint kerül sor.

5. §  ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §  ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés s)  pontjában, valamint 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/e. alcímmel egészül ki:
„9/E. A 2022. évi rezsikompenzáció
29/D. § (1) A 2022. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése 
miatt, a  költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi 
rezsikompenzáció) jogosult az  az egyházi fenntartó, amelynek a  2022. évre a  (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti 
szolgáltatások után, a Kvtv4. alapján működési támogatást állapítottak meg.
(2) A 2022. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó 
az a)–d) pont szerinti szolgáltatások után 2022. év december hónapjára működési támogatásra jogosult. A 2022. évi 
rezsikompenzáció fajlagos összege
a) a Kvtv4. 9.  melléklet II. rész 2.5.  pontjában foglalt táblázat 26–29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után 
194 080 forint/ellátotti létszám,
b) a Kvtv4. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 118–121. és 126. sora szerinti szolgáltatások után 310 530 forint/
férőhely,
c) a Kvtv4. 9.  melléklet II. rész 2.5.  pontjában foglalt táblázat 51., 53–55. sora szerinti szolgáltatások után 
310 530 forint/ellátotti létszám,
d) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után 
388 160 forint/ellátotti létszám.
(3) Az  igazgatóság a  2022. évi rezsikompenzációt 2022. december hónapban egy összegben hivatalból, erre 
irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a  2022. évi rezsikompenzációról a  fenntartó 
az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.
(4) A fenntartó a 2022. évi rezsikompenzációt a Kvtv4. 43. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérő arányban is 
átadhatja az általa fenntartott, a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak.
(5) A  2022. évi rezsikompenzáció után a  Kvtv4. 43.  § (2)  bekezdése szerinti kiegészítő támogatás nem vehető 
igénybe.
(6) A  fenntartónak a  2022. évi rezsikompenzáció felhasználásáról nem kell elszámolást benyújtania, 
de azt a támogatási célra köteles felhasználni.
(7) A  2022. évi rezsikompenzációra az  (1)–(6)  bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a  jogosultság alapjául 
szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

2. §  ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók 
és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére 
vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (3a)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar 
energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre és az árszabályozási ciklus megállapítása

1. §  e rendeletet kell alkalmazni
a) a  2.  § szerinti árszabályozási ciklusokban a  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozók indokolt 

költségeinek,
b) az  önkormányzatoknak a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 30/C.  § 

(2) bekezdése szerinti indokolt költségei, valamint
c) a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat (a továbbiakban: díjjavaslat) 
meghatározása során.

2. § (1) Az árszabályozási ciklus időtartama négy naptári év.
 (2) Az első árszabályozási ciklus kezdő időpontja 2027. január 1. napja, záró időpontja 2030. december 31. napja.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) e rendelet alkalmazásában
1.  felkészülési működési költség: a  koncessziós társaságnál az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra 

történő felkészüléssel összefüggésben 2023. június 30. napjáig, a  kötelező visszaváltási díjas intézményi 
alrendszerrel kapcsolatban 2023. december 31. napjáig felmerülő működési költség;

2.  hulladékgazdálkodási alrendszer:
a) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységi alrendszer,
b) hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység alá tartozó alrendszer, ezen belül:

ba) gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszer: az  ingatlanhasználó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési 
hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység,

bb) kiterjesztett gyártói felelősségi intézményi alrendszer: a  kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszer hatálya alá tartozó termékekkel és az  azokból származó hulladékokkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a  kiterjesztett 
gyártói felelősségi kötelezettséget a  gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak 
ellátása,
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bc) köztisztasági intézményi alrendszer: a  közterületi köztisztasági önkormányzati 
közfeladattal összefüggésben keletkezett hulladékkal kapcsolatos, állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat keretében végzett tevékenység,

bd) kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszer: a  kötelező visszaváltási díjas 
rendszerbe tartozó termékekkel és e  termékekből származó hulladékokkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, továbbá a kötelező visszaváltási díjas 
rendszer működtetése érdekében végzett tevékenység;

3.  hulladékgazdálkodási célérték: a hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályokban meghatározott célérték;
4.  hulladékgazdálkodási díj: a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, valamint a  hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység 
ellátásával összefüggő díjak;

5.  kezdeti beruházás: tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzésére és bővítésére irányuló olyan beruházás, 
amelyet a  koncessziós társaság saját forrásból, az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával 
kapcsolatban 2023. június 30. napjáig, valamint a  kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel 
kapcsolatban 2023. december 31. napjáig valósít meg;

6.  rendszeres szolgáltatás: a  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozó által a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási résztevékenységi alrendszerben, valamint a  gazdálkodó szervezetek intézményi 
alrendszerben, ugyanazon ingatlanhasználó részére, ugyanolyan tartalommal, meghatározott időközönként, 
ismétlődő jelleggel nyújtott hulladékgazdálkodási tevékenységek összessége;

7.  tételes eszközfelülvizsgálat: a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók állami hulladékgazdálkodási 
közfeladattal összefüggő eszközei értékének részletes vizsgálata;

8.  tételes költségfelülvizsgálat: a  koncessziós társaságnál és a  koncesszori alvállalkozóknál az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő tevékenységek ellátása során, valamint 
az  önkormányzatoknál a  Ht. 30/C.  § (2)  bekezdése szerint felmerült költségek és ráfordítások részletes 
vizsgálata.

 (2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében
a) a Ht.,
b) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet,
c) a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának 

részletes szabályairól szóló kormányrendelet és
d) a számvitelről szóló törvény
fogalmait kell alkalmazni.

II. FEJEZET
AZ INDOKOLT KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ALAPELVEI ÉS KERETSZABÁLYAI

3. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggő tevékenységekkel kapcsolatban 
felmerült indokolt költség meghatározásának általános szabályai

4. §  A Magyar energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) az  indokolt költség 
meghatározásakor – a  költséghatékonyság és az  optimalitás elvét figyelembe véve – a  költségek alacsonyabb 
mértékéből adódó működési előny mellett figyelembe veszi a  hulladékgazdálkodási célértékek megvalósulását, 
valamint a hulladékminőség és hatékonyság javítását szolgáló magasabb költségszinttel elérhető előnyöket is.

5. § (1) A  Hivatal a  4.  §-ban foglaltakra és a  jogszabályokban rögzített minőségi és mennyiségi követelményeknek 
megfelelő műszaki tartalomra figyelemmel, a  koncessziós társaságnál és a  koncesszori alvállalkozóknál az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerült, a  számviteli szabályoknak megfelelően 
nyilvántartott és a  Hivatal részére teljesített adatszolgáltatásban feltüntetett bevételek, költségek és ráfordítások 
vizsgálatával határozza meg az indokolt költséget.

 (2) A Hivatal a hatósági árak és díjak indokoltságát az indokolt költség meghatározása során nem vizsgálja.

6. § (1) A  Hivatal az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeket 
hulladékgazdálkodási alrendszerenként határozza meg.
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 (2) A Hivatal az indokolt költség mértékét naptári évekre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan határozza meg.
 (3) A  Hivatal az  indokolt költség meghatározásakor figyelembe veszi a  koncessziós társaság esetében 

a  hulladékgazdálkodási célértékek teljesítése érdekében végzett beruházásokat és fejlesztéseket, továbbá 
a  hulladékgazdálkodási célértékek elérése, a  hulladékgazdálkodási tevékenységek magasabb szintű ellátása, 
a  hulladékminőség javítása és a  hatékonyság növelése érdekében alkalmazott pénzügyi ösztönzőkből eredő 
többletköltségeket.

7. §  Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  Hivatal az  indokolt költség meghatározásakor költségcsökkentő 
tényezőként veszi figyelembe a  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozók állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásából származó díjbevételén kívüli, állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásából származó 
egyéb bevételeiből megtérülő költségeit.

8. §  A Hivatal a  Ht. 53/N.  § (2)  bekezdése szerinti módszertani útmutatóban (a továbbiakban: módszertani útmutató) 
határozza meg az  indokolt költségként nem elismerhető költségeket, valamint a  módszertani útmutatóban 
meghatározott számítási módszer alapján meghatározott mértékig elismerhető költségeket.

9. § (1) A  Hivatal a  költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a  következő csoportosításban vizsgálja és határozza 
meg:
a) működési költség,
b) eszközök értékcsökkenése,
c) tőkeköltség és
d) egyedi költség.

 (2) A Hivatal az indokolt működési költség meghatározása érdekében összehasonlító elemzést is végez.
 (3) A  Hivatal az  egyedi költségek indokoltsága vizsgálatakor értékeli, hogy az  egyedi költség felmerülése elkerülhető 

lett volna, és mértéke arányos-e az elért vagy elérni kívánt célokkal.

10. § (1) A Hivatal az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó indokolt költség meghatározása érdekében az árszabályozási 
ciklus első évét megelőző évben tételes eszköz- és költségfelülvizsgálatot végez a  koncessziós társaság és 
a koncesszori alvállalkozók vonatkozásában.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapján a  Hivatal az  inflációs hatások 
figyelembevételével meghatározza az  árszabályozási ciklus első évére vonatkozó, indokoltként elismerhető, 
hozamtényezővel növelt működési költséget, eszközértéket, értékcsökkenést, tőkeköltséget és az  egyedi 
költségeket.

 (3) A  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti indokolt költség meghatározása érdekében végzett tételes eszköz- és 
költségfelülvizsgálat során a  vizsgálat eredményességéhez szükséges minden adatot és információt figyelembe 
vesz, így különösen:
a) a  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozók – a  Ht. 47/A.  § (4a)  bekezdése alapján 

teljesített – adatszolgáltatásait,
b) a  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozók auditált éves beszámolóit, valamint az  azokat 

alátámasztó főkönyvi kivonatokat és a kapcsolódó analitikákat,
c) a számviteli szétválasztási kötelezettség teljesülését igazoló dokumentumokat,
d) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kötött szerződéseket,
e) a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók működési hatékonyságát alátámasztó adatokat és a más 

hasonló tevékenységet végző hazai vagy nemzetközi vállalat működését bemutató adatokat,
f ) a  koncessziós társaság és a  koncesszori alvállalkozók tárgyi eszköz nyilvántartásaiban szereplő 

eszközértékeket,
g) a Hivatal által vezetett vagyonkataszter költségek indokoltságának vizsgálatához szükséges adatait, valamint
h) a  koncessziós társaság által elkészített, hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által jóváhagyott Gördülő 

fejlesztési Rendszertervet.
 (4) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti tételes eszközfelülvizsgálat során a tárgyévet két évvel megelőző

a) naptári év december 31. napja szerinti számviteli nyilvántartásokban szereplő, állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásához szükséges eszközöket és

b) üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolók adatait és az adatszolgáltatásokat
veszi figyelembe.
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 (5) A  Hivatal a  koncessziós társaság esetében – az  (1)  bekezdés szerinti tételes eszközfelülvizsgálat során és az  azt 
követő, árszabályozási ciklus alatti években – figyelembe veszi a  tárgyévet megelőző év január 1. napja és  
június 30. napja között aktivált beruházások értékét is, amennyiben arról a  koncessziós társaság a  tárgyévet 
megelőző év július 20. napjáig a Hivatal részére adatot szolgáltat.

 (6) A  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti tételes költségfelülvizsgálat során a  tárgyévet két évvel megelőző üzleti évre 
vonatkozó adatokat veszi figyelembe.

 (7) A  Hivatal a  tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat során megállapított eszközérték alapján számított 
értékcsökkenést és tőkeköltséget, valamint működési költséget a tárgyévre indexálja.

 (8) Az indokolt értékcsökkenés meghatározásának alapja a (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés szerinti eszközök 
bruttó újraelőállítási értéke.

 (9) A Hivatal az indokolt tőkeköltség meghatározása során a (4) bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés szerinti eszközök 
nettó újraelőállítási értékét veszi alapul, azzal, hogy azt korrigálja az  ingyenes és idegen forrásból finanszírozott 
eszközök értékével. A  Hivatal a  tőkeköltség hozamtényezőjét a  módszertani útmutató szerint számított súlyozott 
átlagos adózás előtti tőkeköltség alapján határozza meg. Az  indokolt tőkeköltség értéke a  módszertani útmutató 
szerint meghatározott szabályozott eszközérték és a hozamtényező szorzata.

 (10) Ha a  koncesszori alvállalkozók a  Hivatal által meghatározott, hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó, 
pénzügyi ösztönzőkkel számított és megfelelően összehasonlíthatóvá tett indokolt költségeinek összege és 
a koncessziós társaságnál a koncesszori alvállalkozók igénybevételével felmerült költségek összege között 10%-nál 
nagyobb mértékű az eltérés, a Hivatal egyedileg – a módszertani útmutatóban meghatározott módon – vizsgálja 
a költség elfogadhatóságát és annak mértékét.

11. § (1) Az árszabályozási ciklus első évét követő évekre vonatkozó indokolt költséget a Hivatal a hozamtényezővel növelt 
indokolt működési költség és a  10.  § szerinti tételes eszközfelülvizsgálat alapján meghatározott eszközértéken 
alapuló indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség évente történő indexálásával, valamint az  egyedi költségek  
– árszabályozási cikluson belüli, ismétlődő felmerülés esetén indexált – értéke alapján határozza meg.

 (2) Ha a  tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapján meghatározott, a  tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat 
alapjául szolgáló naptári évben ténylegesen felmerült indokolt költség és az  ugyanerre az  évre vonatkozóan 
a  tárgyévet megelőző évben indexálással meghatározott indokolt költség mértéke között különbözet áll fenn, 
a Hivatal az árszabályozási ciklus első évét követően a különbözetet az árszabályozási ciklus végéig évente egyenlő 
részletekben és indexálva, a tárgyévi indokolt költség megállapítása során figyelembe veszi.

 (3) A  Hivatal az  indokolt költség meghatározásakor összehasonlítja a  díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett és 
a  díjjavaslattal érintett időszakban ténylegesen az  adott hulladékgazdálkodási alrendszerhez, valamint az  egyes 
anyagáramokhoz kapcsolódó képződött hulladék- és kibocsátott termékmennyiségeket. Ha az  összehasonlítás 
eltérést mutat, a  Hivatal a  soron következő évre vonatkozó indokolt költség mértékének meghatározásakor 
az érintett hulladékgazdálkodási alrendszer, valamint anyagáram tekintetében, a díjjavaslatnál figyelembe veendő 
indokolt költség mértékét az eltérésnek megfelelően korrigálja.

 (4) A  Hivatal a  koncessziós társaság esetében a  tárgyévre vonatkozó indokolt költség meghatározása során, 
az  értékcsökkenés és a  tőkeköltség alapjául szolgáló eszközérték megállapításakor figyelembe veszi a  tárgyévet 
megelőző második év július 1. napja és a tárgyévet megelőző év június 30. napja között aktivált beruházások értékét 
is, amennyiben arról a  koncessziós társaság a  tárgyévet megelőző év július 20. napjáig a  Hivatal részére adatot 
szolgáltat.

4. Rendkívüli eszköz- és költségfelülvizsgálat

12. § (1) Az  árszabályozási cikluson belül a  Hivatal rendkívüli eszköz- és költségfelülvizsgálatot (a  továbbiakban: vizsgálat) 
végezhet.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatását a koncessziós társaság is kezdeményezheti.
 (3) A  Hivatal a  vizsgálat keretében – e  rendelet rendelkezései szerint – módosíthatja az  indexálás mértékét és annak 

összetételét is.
 (4) A Hivatal a rendkívüli eszköz- és költségfelülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot követő évre vonatkozó indokolt 

költség mértékének meghatározásakor veszi figyelembe.



9584	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám	

5. Az önkormányzatok indokolt költségei meghatározásának szabályai

13. § (1) A Hivatal az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó, az önkormányzatoknál felmerülő – Ht. 30/C. § (2) bekezdése 
szerinti – indokolt költség meghatározása érdekében az  árszabályozási ciklus első évét megelőző évben tételes 
költségfelülvizsgálatot végez az önkormányzatok vonatkozásában.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tételes költségfelülvizsgálat alapján a  Hivatal az  inflációs hatások figyelembevételével 
meghatározza az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó indokolt költséget.

 (3) A  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti indokolt költség meghatározása érdekében végzett vizsgálat során különösen 
az alábbiakat veszi figyelembe:
a) az önkormányzatok – a Ht. 47/A. § (4a) bekezdése alapján teljesített – adatszolgáltatásait és
b) az önkormányzatok költségvetési és zárszámadási rendeleteit, valamint az azokat alátámasztó mérlegeket és 

kimutatásokat.
 (4) A Hivatal a tételes költségfelülvizsgálat során megállapított indokolt költséget a tárgyévre indexálja.
 (5) Az árszabályozási ciklus első évét követő évekre vonatkozó indokolt költséget a Hivatal az indokolt költség évente 

történő indexálásával határozza meg.
 (6) Ha a tételes költségfelülvizsgálat alapján meghatározott, a tételes eszköz- és költségfelülvizsgálat alapjául szolgáló 

naptári évben ténylegesen felmerült indokolt költség és az ugyanerre az évre vonatkozóan a  tárgyévet megelőző 
évben indexálással meghatározott indokolt költség mértéke között különbözet áll fenn, a Hivatal az árszabályozási 
ciklus első évét követően a különbözetet az árszabályozási ciklus végéig évente egyenlő részletekben és indexálva, 
a tárgyévi indokolt költség megállapítása során figyelembe veszi.

 (7) A  Hivatal az  indokolt költség meghatározásakor összehasonlítja a  díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett 
és a  díjjavaslattal érintett időszakban ténylegesen képződött, az  önkormányzatok Ht. 30/C.  § (2)  bekezdése 
szerinti tevékenységeihez, valamint az  ezekkel érintett anyagáramokhoz kapcsolódó hulladék- és kibocsátott 
termékmennyiségeket. Ha az összehasonlítás eltérést mutat, a Hivatal a  soron következő évre vonatkozó indokolt 
költség mértékének meghatározásakor az  önkormányzatok Ht. 30/C.  § (2)  bekezdése szerinti tevékenységei, 
valamint anyagáramok tekintetében, a  díjjavaslatnál figyelembe veendő indokolt költség mértékét az  eltérésnek 
megfelelően korrigálja.

 (8) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározása érdekében összehasonlító elemzést is végez.
 (9) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeit a hulladékgazdálkodási alrendszerektől elkülönítetten határozza meg.
 (10) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeinek mértékét tárgyévre vonatkozóan határozza meg.
 (11) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  Hivatal az  önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározásakor 

nem veszi figyelembe az  önkormányzatoknál felmerült, a  Ht. 33.  § (6)  bekezdése szerint fizetendő díj alapjául 
szolgáló költségeket, valamint a Ht. 61. § (29) bekezdése szerinti bevételből megtérülő költségeket.

III. FEJEZET
A DÍJJAVASLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS KERETSZABÁLYAI

6. A díjjavaslat elkészítésének alapelvei

14. § (1) A díjjavaslat elkészítése során a hulladékgazdálkodási díjakat átlátható módon, objektív és egyértelmű számítások 
alapján kell meghatározni.

 (2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a  Hivatal a  díjjavaslat keretében a  hulladékgazdálkodási díjakat 
a  költséghatékonyság és az  optimalitás elvére tekintettel határozza meg, oly módon, hogy a  javasolt díjak 
fedezetet nyújtsanak az állami hulladékgazdálkodási közfeladat hatékony ellátásával összefüggésben a koncessziós 
társaságnál felmerült indokolt költségekre.

15. § (1) A Hivatal a díjjavaslat elkészítésekor figyelembe veszi a díjjavaslat elkészítését megelőző árszabályozási ciklusban, 
valamint az  aktuális árszabályozási ciklus díjjavaslat elkészítését megelőző éveiben hatályos hulladékgazdálkodási 
díjak mértékét.

 (2) A díjjavaslat elkészítése során a Hivatal figyelembe veszi, hogy a javasolt hulladékgazdálkodási díjak
a) elősegítsék a hulladékgazdálkodási célértékek elérését,
b) ösztönözzenek a  hulladékképződés megelőzése és a  hulladékhierarchia elvének megvalósítását szolgáló 

intézkedések megtételére, a környezetterhelés csökkentésére,
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c) tegyék érdekeltté az  érintetteket az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatban előírt 
szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésében és fejlesztésében,

d) biztosítsák az állami hulladékgazdálkodási közfeladat műszaki tartalmának és az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásáért fizetendő díjnak az arányosságát, és

e) garantálják a fenntartható működéshez szükséges fejlesztések végrehajtását.

7. A hulladékgazdálkodási díjakra vonatkozó díjjavaslat elkészítésének általános szabályai

16. §  A Hivatal a  hulladékgazdálkodási díjakra vonatkozó javaslat elkészítése során az  állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásával összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos – a  6.  § szerint meghatározott – indokolt 
költségeket veszi alapul.

17. § (1) A Hivatal a díjjavaslatát hulladékgazdálkodási alrendszerenként készíti el.
 (2) A Hivatal által javasolt hulladékgazdálkodási díjak – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább egy naptári éves 

díjfizetési időszakra vonatkoznak, és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
 (3) A Hivatal a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Ht. 92/K. § (1) bekezdése szerinti díjjavaslatában 2023. második 

félévére vonatkozó hulladékgazdálkodási díjakra tesz javaslatot.
 (4) A Hivatal a díjjavaslatában egytényezős vagy kéttényezős hulladékgazdálkodási díjakra tesz javaslatot.

18. §  A jelen alcímben foglalt rendelkezéseket a 8–12. alcímekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat 
elkészítésének különös szabályai

19. § (1) A Hivatal a Ht. 47/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékére vonatkozó javaslatát 
a  fizetésre kötelezettek személye szerint természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználó, 
az elvégzett szolgáltatás jellege szerint rendszeres és eseti szolgáltatás szerinti felosztásban teszi meg.

 (2) A  Hivatal a  Ht. 47/A.  § (1)  bekezdése szerinti közszolgáltatási díjra a  hulladék térfogata alapján ft/l-ben, valamint 
a hulladék tömege alapján ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

9. A kiterjesztett gyártói felelősségi intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének 
különös szabályai

20. § (1) A  Hivatal a  kiterjesztett gyártói felelősségi díjra vonatkozó javaslatát a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 
működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felosztás szerint teszi meg.

 (2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti díjjavaslat megtétele során az önkormányzatok – a 13. § szerint meghatározott – 
indokolt költségeit is figyelembe veszi.

 (3) A  Ht. 30/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjára tekintettel, a  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti díjjavaslat megtétele során 
a  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjtanácsok javaslata, valamint a módszertani útmutatóban foglaltak 
alapján díjeltérítést alkalmazhat, azzal, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi intézményi alrendszerre vonatkozóan 
a  16.  §-ban foglaltak szerint meghatározott indokolt költségek alapján számított díjjavaslatban szereplő díjakból 
származó, a koncessziós társaságot megillető díjbevétel összesített mértéke nem változhat.

 (4) A Hivatal az egységnyi kiterjesztett gyártói felelősségi díjra a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya 
alá tartozó termék tömege alapján ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

10. A kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének 
különös szabályai

21. §  A Hivatal a  kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerre vonatkozóan egységnyi csatlakozási díjra és 
szolgáltatási díjra tesz javaslatot a  kötelezően visszaváltási díjas termékekre vonatkozóan a  visszaváltási díj 
megállapításának és alkalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felosztás szerint.
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22. § (1) A  Hivatal a  díjjavaslatában a  csatlakozási díj meghatározásakor kizárólag a  kötelező visszaváltási díjas intézményi 
alrendszerrel kapcsolatban felmerült és indokoltként elismert kezdeti beruházási költséget veszi figyelembe.

 (2) A  Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti kezdeti beruházási költséget öt évre egyenlően elosztva, évente indexálva, első 
alkalommal a 2024. évre vonatkozó egységnyi csatlakozási díjat tartalmazó díjjavaslatában veszi figyelembe.

 (3) A Hivatal az egységnyi csatlakozási díjra a kötelezően visszaváltási díjas termék tömege alapján ft/kg-ban kifejezve 
tesz javaslatot.

23. § (1) A Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel, a Hivatal a szolgáltatási díjra vonatkozó díjjavaslat megtétele során 
a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
kötelező visszaváltási díjas rendszer díjtanácsának javaslata, valamint a  módszertani útmutatóban foglaltak alapján 
díjeltérítést alkalmazhat, azzal, hogy a  kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerre vonatkozóan a  16.  §-ban 
foglaltak szerint – a visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatos kezdeti beruházások indokolt költségének 
figyelembevétele nélkül – meghatározott indokolt költségek alapján számított, díjjavaslatban szereplő díjakból 
származó, a koncessziós társaságot megillető díjbevétel összesített mértéke nem változhat.

 (2) A  Hivatal a  szolgáltatási díj mértékének soron következő meghatározásakor díjcsökkentő tényezőként veszi 
figyelembe az indokolt költség felmerülése naptári évében a kötelezettek által a koncessziós társaságnak kifizetett 
visszaváltási díj, valamint a  kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltásakor megfizetett visszaváltási díj 
koncessziós társaságnál képződő különbségének összegét.

 (3) A Hivatal az egységnyi szolgáltatási díjra a kötelezően visszaváltási díjas termék tömege alapján ft/kg-ban kifejezve 
tesz javaslatot.

11. A köztisztasági intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös szabályai

24. §  A Hivatal a köztisztasági intézményi alrendszerrel összefüggő díjra a szolgáltatás tartalmának függvényében
a) a hulladék térfogata alapján ft/l-ben kifejezve és
b) a hulladék gyűjtésének és szállításának indokolt fajlagos költsége alapján ft/km-ben vagy ft/kg-ban kifejezve 

és a hulladék kezelésének a hulladék tömegére vetített indokolt fajlagos költsége alapján ft/kg-ban kifejezve
tesz javaslatot.

12. A gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszerrel összefüggő díjjavaslat elkészítésének különös 
szabályai

25. §  A Hivatal a  gazdálkodó szervezetek intézményi alrendszerrel összefüggő díjára eseti és rendszeres bontásban 
a hulladék térfogata alapján ft/l-ben kifejezve, és a hulladék tömege alapján ft/kg-ban kifejezve tesz javaslatot.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezés

26. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) A 13. § (11) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

27. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott árszabályozási ciklust a 2023. július 1. napjától 2026. december 31. napjáig 
tartó átmeneti árszabályozási ciklus (a továbbiakban: átmeneti árszabályozási ciklus) előzi meg.

 (2) Az  átmeneti árszabályozási ciklusban az  indokolt költség meghatározására a 3. alcím szabályait a  jelen alcímben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

28. § (1) A  6.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  Hivatal a  2023. évre vonatkozó indokolt költség mértékét  
a 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra (a továbbiakban: 2023. második félév) vonatkozóan 
határozza meg. A Hivatal 2023. második félév vonatkozásában tételes eszköz- és költségfelülvizsgálatot nem végez.

 (2) A Hivatal az átmeneti árszabályozási ciklusban a 2025. évben végez tételes eszköz- és költségfelülvizsgálatot.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	211.	szám 9587

29. § (1) A  Hivatal az  átmeneti árszabályozási ciklusban – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  indokolt költség 
meghatározása érdekében – a  10.  § (3)  bekezdése szerinti, rendelkezésre álló adatok, információk és 
dokumentumok mellett – a  koncessziós társaság éves üzleti tervében meghatározott becsült költségeket, 
a koncessziós társaság felkészülési működési költségeit, valamint kezdeti beruházásainak költségeit vizsgálja.

 (2) A  Hivatal a  2026. évre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor az  üzleti tervben meghatározott becsült 
költségeket – a 28. § (2) bekezdésére tekintettel – nem veszi figyelembe.

 (3) A  koncessziós társaság üzleti tervében foglaltak alapján meghatározott működési költségeket a  Hivatal nem 
indexálja.

 (4) A  Hivatal a  2023. második félévre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározásának alapjául 
szolgáló eszközérték megállapítása során a 2022. december 31. napján a  koncessziós társaság tulajdonában és 
vagyonkezelésében lévő eszközöket veszi figyelembe.

 (5) A  Hivatal a  2024. és 2025. évekre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározásának alapjául 
szolgáló eszközérték megállapítása során a  tárgyévet megelőző év június 30. napján a  koncessziós társaság 
tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközöket veszi figyelembe.

 (6) A  Hivatal a  kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel összefüggésben felmerülő költségeket és 
ráfordításokat első alkalommal a 2024. évre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

30. § (1) A Hivatal – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a koncessziós társaság indexált felkészülési működési költségeinek 
1/5-ét a 2023. második félévre, 2/5-2/5-ét a 2024. és a 2025. évekre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor 
veszi figyelembe.

 (2) A  Hivatal a  koncessziós társaság kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatban felmerülő 
felkészülési működési költségét a  2024., 2025. és 2026. évekre vonatkozó indokolt költség meghatározásakor, 
évente egyenlő mértékben elosztva, évente indexálva veszi figyelembe.

 (3) A Hivatal a koncessziós társaság felkészülési működési költségének indokoltságát egyedileg vizsgálja.

31. § (1) A  Hivatal – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  koncessziós társaság kezdeti beruházásokkal kapcsolatos 
költségét a  2023. július 1. napjától 2032. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, évente egyenlő 
részletekre elosztva, évente indexálva számolja el indokolt költségként, azzal az  eltéréssel, hogy első alkalommal 
a 2023. második félévére vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

 (2) A  Hivatal a  koncessziós társaság kötelező visszaváltási díjas intézményi alrendszerrel kapcsolatos kezdeti 
beruházásainak költségét a  2024. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 
évente egyenlő részletekre elosztva, évente indexálva számolja el oly módon, hogy első alkalommal a  2024. évre 
vonatkozó indokolt költség meghatározásakor veszi figyelembe.

 (3) A  Hivatal a  koncessziós társaság kezdeti beruházásokkal összefüggésben elszámolt tőkeköltségét a  tárgyévre 
vonatkozó indokolt költség megállapításakor az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékekkel csökkentett és 
a tárgyévre indexált összegben veszi figyelembe.

 (4) A Hivatal a koncessziós társaság kezdeti beruházási költségének indokoltságát egyedileg vizsgálja.

32. § (1) A  Hivatal a  koncesszori alvállalkozók indokolt költségét az  átmeneti árszabályozási ciklusban – az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben – a  10.  § (3)  bekezdés a) és d)  pontjában foglaltak 
figyelembevételével határozza meg.

 (2) A  Hivatal a  koncesszori alvállalkozók esetében indokolt működési költséget, értékcsökkenést és tőkeköltséget 
határoz meg.

 (3) A  Hivatal a  koncesszori alvállalkozók esetében, a  2023. második félévre, valamint a  2024. és a  2025. évekre 
vonatkozó indokolt működési költséget az  állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában történő 
közreműködés tárgyában kötött szerződésekben foglaltak alapján határozza meg.

 (4) A  Hivatal a  2023. második félévre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és tőkeköltség meghatározásának alapjául 
szolgáló eszközérték megállapítása során a 2022. december 31. napján a koncesszori alvállalkozók tulajdonában és 
vagyonkezelésében lévő, a (3) bekezdés szerinti szerződésekben lekötött eszközöket veszi figyelembe.

 (5) A  Hivatal a  koncesszori alvállalkozók esetében a  2024. és 2025. évekre vonatkozó indokolt értékcsökkenés és 
tőkeköltség meghatározása során a (4) bekezdés szerinti eszközértéket indexálva veszi figyelembe.
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33. § (1) A Hivatal az önkormányzatok indokolt költségeit az átmeneti árszabályozási ciklusban az 5. alcím szabályai szerint 
határozza meg a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

 (2) A  Hivatal a  2023. évre vonatkozó indokolt költség mértékét 2023. második félévre vonatkozóan határozza meg, 
a 2023. év első felében végzett tételes költségfelülvizsgálat alapján.

 (3) A Hivatal az átmeneti árszabályozási ciklusban a 2025. évben végez tételes költségfelülvizsgálatot.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló  
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.)  
MeKH rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1. melléklet a 17/2022. (XII. 21.) MEKH rendelethez
„1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) MeKH rendelethez

A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség adatkörei, teljesítésének gyakorisága, beküldési 
határideje

A B C

1. Adatkör megnevezése Gyakorisága Az adatszolgáltatás határideje

2. Műszaki és aggregált fogyasztóvédelmi adatok Évenkénti tárgyévet követő év március 20.

3. Díjelőkészítést megalapozó gazdasági adatok Évenkénti tárgyévet követő év június 20.

4.
Ágazati elemzést megalapozó gazdasági 
adatok

Negyedévenkénti
a tárgyi negyedévet követő 
hónap 25. napja

5. Ágazati műszaki alapadatok Havi
a tárgyhónapot követő második 
hónap 10. napja

”
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 18/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű 
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés 
megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő 
meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 6.  pont e)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező átvételi jogosultságok, valamint a  pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez 
kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a  villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem 
megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) 
MeKH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Megtartottnak kell tekinteni a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi vagy 
pályázati eljárás nélkül megállapított zöld prémium típusú támogatási jogosultságát megállapító határozatban 
a kereskedelmi üzem megkezdésére megállapított határidőt, ha az
a) 2020. március 11-e és 2021. június 30-a között jár le, és a kereskedelmi üzem legkésőbb 2022. június 30-ig, vagy
b) 2021. július 1-je és 2022. január 31-e között jár le, és a kereskedelmi üzem 2023. június 30-ig
megkezdődik.”

2. §  A Rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Ha a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi vagy pályázati eljárás nélkül 
megállapított zöld prémium típusú támogatási jogosultságát megállapító határozatban a  kereskedelmi üzem 
megkezdésére megállapított határidő a 2. § alapján megtartottnak minősül, akkor megtartottnak minősül az adott 
támogatási jogosultsághoz tartozó kiserőművi összevont engedélyben megállapított kivitelezési határidő is.”

3. §  A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Megtartottnak kell tekinteni a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó, 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 (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 6.  § (2) és 
(2a) bekezdése alapján megállapított határidőt, ha az
a) 2020. március 11-e és 2021. június 30-a között jár le, és a  villamosenergia-termelés 2022. június 30-ig 
megkezdődik,
b) 2021. július 1-je és 2021. december 31-e között jár le, és a  villamosenergia-termelés 2023. június 30-ig 
megkezdődik, vagy
c) 2022. január 1-je és 2023. január 1-je között jár le, és a  villamosenergia-termelés 2023. december 31-ig 
megkezdődik.”

4. §  A Rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Ha a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó, a Korm. rendelet 6. § (2) és (2a) bekezdése alapján 
megállapított határidő a  3.  § alapján megtartottnak minősül, akkor megtartottnak minősül az  adott támogatási 
jogosultsághoz tartozó kiserőművi összevont engedélyben megállapított kivitelezési határidő is.”

5. §  A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) ez a rendelet 2024. január 1-jén hatályát veszti.”

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

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának 
meghatározásáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
6. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) e  rendelet hatálya a  földgáz egyetemes szolgáltatóra (a  továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és az  egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztóra (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) terjed ki.

 (2) e  rendeletet az  egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NfM rendelettel összhangban kell 
alkalmazni.

2. §  Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti 
versenypiaci költségeket tükröző, a  lakossági fogyasztó által fizetendő, forgalomarányos rendszerhasználati díjakat 
tartalmazó és a  27% általános forgalmi adóval együtt számított bruttó földgázár – a  veszélyhelyzeti átmeneti 
villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos 
szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2023. január 1. és 2023. április 30. közötti 
időszakra vonatkozóan: 22,002 ft/MJ.

3. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)  
Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának 
meghatározásáról szóló 6/2022. (VII. 21.) MeKH rendelet.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló  
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia 
lakossági piaci árának meghatározásáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
3. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) e  rendelet hatálya a  villamos energia egyetemes szolgáltatóra (a  továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és 
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználóra (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) terjed ki.

 (2) Az  e  rendeletben foglaltakat az  egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a  villamos energia egyetemes szolgáltatás 
árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NfM rendelettel (a továbbiakban: eSZ árrendelet) összhangban kell alkalmazni.

2. §  Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti 
lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében a  lakossági fogyasztó által fizetendő, 
forgalomarányos rendszerhasználati díjakkal és a  27% általános forgalmi adóval együtt számított bruttó 
végfelhasználói ár – a  veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási 
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árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletre figyelemmel – 
a 2023. január 1. és 2023. április 30. közötti időszakra vonatkozóan az eSZ árrendelet szerinti
a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 ft/kWh,
b) B (alap) árszabás esetén 60,935 ft/kWh,
c) az egyetemes szolgáltató által jogszerűen alkalmazott B Komfort árszabás esetén 60,935 ft/kWh.

3. §  ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 
Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának 
meghatározásáról szóló 7/2022. (VII. 21.) MeKH rendelet.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 21/2022. (XII. 21.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet 
módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről szóló 2021.  évi CXL.  törvény 110.  § (3)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 21/2022. (XII. 21.) PM rendelethez
„1. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által meghagyásba bevont szervek

 1. Közbeszerzési és ellátási főigazgatóság [törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329398]
 2. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
 3. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)”

2. melléklet a 21/2022. (XII. 21.) PM rendelethez
„2. melléklet a 10/2020. (X. 21.) PM rendelethez

A pénzügyminiszter által kijelölt, honvédelemben közreműködő szervek

 1. Közbeszerzési és ellátási főigazgatóság [törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329398]
 2. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044549)
 3. PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 

01-09-295883)”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 348/2022. (XII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Pető  Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
pozsonyi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 31.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KeH ügyszám: KeH/04583-2/2022.

A köztársasági elnök 349/2022. (XII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
dr. Balogh Csaba Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország pozsonyi 
nagykövetségének a vezetésével.

Budapest, 2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 31.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KeH ügyszám: KeH/04564-2/2022.
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A köztársasági elnök 350/2022. (XII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b) és j)  pontja, valamint a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 
2016. évi LXXIII. törvény 13.  § (1)  bekezdése alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Szabó  István részére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozok, és megbízom Magyarország 
újdelhi nagykövetségének a  vezetésével, valamint Magyarországnak a  Nepálban, a  Maldív Köztársaságban, 
a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaságban és a Bangladesi Népi Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 4.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KeH ügyszám: KeH/04560-2/2022.

A köztársasági elnök 351/2022. (XII. 21.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet képviseletvezetői megbízás alóli felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
Nagy  Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország 
brüsszeli Állandó NATO Képviseletének a vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2022. október 19.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KeH ügyszám: KeH/6492-2/2022.
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A köztársasági elnök 352/2022. (XII. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – a  kultúráért és innovációért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára –

Dr. Buglyó Pétert,
Dr. Czibere Ibolyát,
Dr. Csajbók Józsefet,
Dr. Engler Ágnest,
Dr. Fekete Erzsébetet,
Dr. Grigorszky Istvánt,
Dr. Gyémánt Gyöngyit,
Dr. Harsányi Endrét,
Dr. Hollóczki Oldamurt,
Dr. Husi Gézát,
Ispány Mártont,
Dr. Kakuszi-Széles Adriennt,
Dr. Kundrát-Simon Edinát,
Dr. Lakatos Ákost,
Dr. Lévai Csabát,
Máthé Csaba Istvánt,
Dr. Muzsnay Zoltánt,
Dr. Pórszász Róbert Kristófot,
Dr. Rákos Mónikát,
Rusinné dr. Fedor Anitát,
Dr. Stündl Lászlót,
Dr. Szabó György Emődöt,
Dr. Székely Tamást,
Dr. Tengely Szabolcsot,
Dr. Tircsó Gyulát és
Vincze Csabát

2022. december 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2022. december 9.

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

KeH ügyszám: KeH/7261-2/2022.
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A Kormány 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 85 884 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok 
jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP 
előirányzatnak az  1.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott 
összegen túl további – 85 884 400 000 forinttal történő túlteljesülését;

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 143 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása cím terhére, 
a 2. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. a Rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi 
Alap központi kiadása címnek a  3.  pont szerinti átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig 
jóváhagyott összegen túl további – 143 000 000 000 forinttal történő túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K3 Dologi kiadások 5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 320 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 680 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 13 360 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -85 884 400 000

3 Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások

384151 1 Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása
K6 Beruházások 19 744 600 000

384162 2 Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása
K6 Beruházások 577 200 000

384539 5 A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása
K6 Beruházások 939 600 000

388439 8 Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása
K6 Beruházások 296 700 000

388784 9 Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása
K6 Beruházások 3 504 900 000

389051 15 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása
K6 Beruházások 147 000 000

390239 18 Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása
K6 Beruházások 367 000 000

391139 21 Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása
K6 Beruházások 4 917 500 000

388228 24 Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása
K6 Beruházások 12 500 000

391628 25

K6 Beruházások 198 200 000
391995 29 BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítása

K6 Beruházások 514 800 000

392028 31

K6 Beruházások 195 200 000
392040 33 Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása

K6 Beruházások 1 237 700 000
392751 36 Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 6 744 000 000
392628 39 A  bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése

K6 Beruházások 642 700 000
393984 42 Jedlik Ányos Gimnázium felújításának további előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 1 847 100 000
393962 44 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának megvalósítása

K6 Beruházások 208 800 000
397351 48 Győri új mentőállomás megvalósítása

K6 Beruházások 325 200 000
397373 50 Dunakeszin középfokú oktatási intézmények és uszoda beruházásának megvalósítása

K6 Beruházások 270 000 000

397562 52

K6 Beruházások 1 168 100 000
397884 55 Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének megvalósítása

K6 Beruházások 496 900 000
398640 58 Nemzeti Atlétikai Központ szabadtéri edzőpályák megvalósítása

K6 Beruházások 6 800 600 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és 
Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása

Magyar Államkincstár központi székháza földszinti pénztárterme helyreállításának 
megvalósítása

MSZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
komplex fejlesztésének megvalósítása
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398084 59

K6 Beruházások 511 100 000
398095 60 MSZC Szentpáli István Technikum komplex fejlesztésének megvalósítása

K6 Beruházások 3 014 100 000
398117 62 A nyírbátori Báthori István Múzeum felújításának megvalósítása

K6 Beruházások 162 300 000
397006 64 Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda öltözőépületének megvalósítása

K6 Beruházások 250 200 000
399328 68 Biatorbágyi Tudásparkhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés megvalósítása

K6 Beruházások 1 323 300 000
2 Programszerű magasépítési beruházások

384240 2 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
K6 Beruházások 4 587 900 000

384251 3 Tornaterem fejlesztések megvalósítása
K6 Beruházások 242 300 000

384273 5 Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása
K6 Beruházások 1 164 300 000

379517 4 A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások
K3 Dologi kiadások 107 600 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386973 3 Kormányzati szakpolitikák 10 005 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 13 360 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 85 884 400 000 85 884 400 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház „A” és „B” épülete homlokzati korlát és 
árnyékoló rendszer megvalósítása
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2. melléklet az 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium

21 Központi kezelésű előirányzatok 
15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 143 000 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Rezsivédelmi Alap központi kiadása

K5 Egyéb működési célú kiadások -143 000 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 143 000 000 000 143 000 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból 
történő előirányzat-átcsoportosításról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 36. egyes 
helyi önkormányzatok támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 595 495 891 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 249 488 997 062 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport 
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.  § (3)  bekezdése alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
249 488 997 062 forinttal történő túlteljesülését;

e) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerint átcsoportosított 676 586 884 forint forrás terhére, 
az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

f ) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  e)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

 2. A vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2021. június 30.” szövegrész helyébe 
a „2024. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

Alcím

szám
Alcím név

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatás célja

1.
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása

176 586 884
folyamatban lévő fejlesztések 
többletkiadása, útfelújítás, tartozás 
rendezése

2.
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása

300 000 000
kötelező önkormányzati feladat 
biztosítása érdekében pénzeszközátadás

3.
Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása

200 000 000 tartozás rendezése
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2. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -15 000 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K1 Személyi juttatások -6 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 222 500
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 109 405 781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 273 971

334484 15 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 40 012 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 346 434 310

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások 121 397 262
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 15 000 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása
K6 Beruházások 1 091 000 000

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
399540 12 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 388 525 600
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 674 400

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386973 3 Kormányzati szakpolitikák

K5 Egyéb működési célú kiadások 458 050 017
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
399228 7 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

227942 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 82 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -346 434 310

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
235006 6 Nemzeti Információs Központ

K1 Személyi juttatások -109 405 781
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -12 273 971

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386151 2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások
K3 Dologi kiadások 2 813 500 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

391739 8 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak
K3 Dologi kiadások -243 631 812

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

247423 3 Kötött segélyhitelezés
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 271 550 017

13 Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 1 Fővárosi fejlesztések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 591 200 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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forintban

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

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

hatása

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

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása -15 000 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -6 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 222 500

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 121 679 752
334484 15 Klebelsberg Központ 40 012 050

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 346 434 310
XV. Pénzügyminisztérium

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 121 397 262
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 15 000 000

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399117 1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása 1 091 000 000

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
399540 12 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok 450 200 000

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20

36
386973 3 458 050 017

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386151 2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 2 813 500 000
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

227942 Egyetemek, főiskolák 82 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása -346 434 310

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
235006 6 Nemzeti Információs Központ -121 679 752

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 6 000 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
247423 3 Kötött segélyhitelezés -3 271 550 017

13 Gazdaság újraindítását szolgáló építési és beruházási fejezeti kezelésű előirányzatok
387806 1 Fővárosi fejlesztések -1 591 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 595 495 891 5 595 495 891

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

Kormányzati szakpolitikák

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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3. melléklet az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

36 Egyes helyi önkormányzatok támogatása
401151 1 Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 176 586 884
401173 2 Hajdúnánás Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000
401195 3 Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K6 Beruházások 79 883 000
K7 Felújítások 132 080 000

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 42 272 256
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 495 393
K3 Dologi kiadások 17 020 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 98 600 000
K6 Beruházások 1 047 500 000
K7 Felújítások 2 556 400 000

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
11 Központi kezelésű előirányzatok

398862 3 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj
K3 Dologi kiadások 13 465 347 678

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása

K3 Dologi kiadások 1 598 344
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 196 688 971

21 Központi kezelésű előirányzatok
13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
380251 2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 14 921 499 876
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások 928 396 257

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 595 000 000
12 Felsőoktatási feladatok

398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 485 705 943

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 465 815 873
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 4 773 261
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1 MMA Titkársága
303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

K1 Személyi juttatások 20 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 600 000
K3 Dologi kiadások 85 284 000
K6 Beruházások 15 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 486 394 826

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadáso
2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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377073 3 A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 100 000 000 000
351895 6 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 100 000 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -249 488 997 062

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 54 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 109 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 485 652 000
379839 5 Működtetési célú kifizetések

K3 Dologi kiadások 742 826

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 486 394 826

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

forintban

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

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

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
001052 2 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 50 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385562 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása 1 000 000 000

XIV. Belügyminisztérium
003737 5 Büntetés-végrehajtás 211 963 000
001580 7 Rendőrség 64 787 649

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 3 702 500 000

XVII. Energiaügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
400762 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása 3 198 287 315

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004118 2 Külképviseletek igazgatása 928 396 257

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 595 000 000

12 Felsőoktatási feladatok
398073 7 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 8 485 705 943

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 465 815 873
343451 48 Kincstári díj 4 773 261

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 122 884 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 109 054 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 249 488 997 062 249 488 997 062

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési 
önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vállalható kötelezettségek felső 
korlátjának megállapításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában 

biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A települési önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A  települési önkormányzatok működésének 
általános támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső 
korlátját a 2023. évben 286 463 000 000 forintban állapítja meg;

 2. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 1. A  települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím, 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére 
vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 242 294 000 000 forintban állapítja meg;

 3. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 1. A  települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím, 3. A  települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím kiadási 
előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 225 735 000 000 forintban 
állapítja meg;

 4. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 1. A  települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím, 4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím kiadási előirányzatai terhére 
vállalható kötelezettségek 2023. évre vonatkozó felső korlátját a 2023. évben 117 111 000 000 forintban állapítja meg;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése 
érdekében a települési önkormányzatok részére az általuk ellátott közvilágítási, az óvodai működtetési, a bölcsődei 
ellátási, szociális szakosított ellátások, valamint a  gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 
ellátásához kapcsolódó támogatási döntéseket az  1–4.  pontban meghatározott kötelezettségvállalási korlátok 
mellett hozza meg.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
a Dunakiliti – Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos – kerékpáros Duna-híd és a hozzá vezető szakaszok, 
műtárgyak megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

 1. A Kormány a  2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) 
Korm. határozat 6. pont c) alpontjának végrehajtása érdekében
a) egyetért a „Dunakiliti – Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos – kerékpáros Duna-híd és a  hozzá vezető 

szakaszok, műtárgyak megvalósítása” tárgyú projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításával;
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.) 95.  § (5)  bekezdése szerinti jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a  projekt összköltségének emelése és 
annak végrehajtása során az Ávr. 95. § (2)–(4) bekezdésében foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  építési és közlekedési miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Magyarország 2024. évi központi költségvetés közúti fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán további 
502 632 809 forint rendelkezésre állásáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

építési és közlekedési miniszter
Határidő: a 2024. évi költségvetés tervezése során

d) felhívja az építési és közlekedési minisztert, hogy szükség esetén gondoskodjon a projekt megvalósításához 
fel nem használt támogatási összegnek a  központi költségvetés Uniós támogatások utólagos megtérülése 
előirányzat javára történő befizetéséről.
Felelős: építési és közlekedési miniszter
Határidő: a projekt pénzügyi zárását követő 60 napon belül

 2. A közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1503/2022. (X. 19.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.6. alponttal egészül ki:
[1. A Kormány, tekintettel]
„1.6. a  Dunakiliti – Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos – kerékpáros Duna-híd és a  hozzá vezető szakaszok, 
műtárgyak megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozatra”
[– (a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) a következőkről dönt.]

 3. Az 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozathoz

A kötelezettségvállalás mértéke a Közúti infrastruktúra-fejlesztések előirányzaton

adatok forintban

A B C D e f

1. Kapcsolódó kormányhatározat száma 2022. évi költségvetési év 2023. évi költségvetési év 2024. évi költségvetési év 2025. évi költségvetési év Összesen

2.
1502/2022. (X. 19.) Korm. határozat 
5. pont a), b) és d) alpontja

900 000 000 19 305 000 000 27 995 000 000 0 48 200 000 000

3.
1501/2022. (X. 19.) Korm. határozat 
3. pontja

0 600 000 000 2 200 000 000 0 2 800 000 000

4.
1527/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 
1. pont a) alpontja

0 575 000 000 600 000 000 375 000 000 1 550 000 000

5.
1528/2022. (XI. 2.) Korm. határozat 
1. pont b) alpont ba) és bb) pontja

1 600 000 000 2 900 000 000 0 0 4 500 000 000

6.
1599/2022. (XII. 1.) Korm. határozat 
1. pont f ) alpont fa) és fb) pontja

0 180 000 000 340 000 000 0 520 000 000

7.
1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozat 
1. pont c. alpontja

502 381 618 502 381 618

”
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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.


	2022. évi LXXII. törvény
	a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról*

	2022. évi LXXIII. törvény
	egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

	2022. évi LXXIV. törvény
	egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról*

	2022. évi LXXV. törvény
	egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról*

	2022. évi LXXVI. törvény
	a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról*

	2022. évi LXXVII. törvény
	a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról*

	2022. évi LXXVIII. törvény
	az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról*

	2022. évi LXXIX. törvény
	az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról*

	2022. évi LXXX. törvény
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról*

	2022. évi LXXXI. törvény
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről*

	A Kormány 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
	egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
	az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

	A Kormány 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 537/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
	a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2022. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásáról

	A Kormány 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete
	az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
	az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díja

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 17/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
	a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 18/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
	a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzett

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
	az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete
	az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról

	A pénzügyminiszter 21/2022. (XII. 21.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 348/2022. (XII. 21.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

	A köztársasági elnök 349/2022. (XII. 21.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

	A köztársasági elnök 350/2022. (XII. 21.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

	A köztársasági elnök 351/2022. (XII. 21.) KE határozata
	rendkívüli és meghatalmazott nagykövet képviseletvezetői megbízás alóli felmentéséről

	A köztársasági elnök 352/2022. (XII. 21.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésekről

	A Kormány 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
	fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1644/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
	a háborús veszélyhelyzet okozta energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében a települési önkormányzatok részére biztosítandó támogatás érdekében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti egyes kiadási előirányzatokra vá

	A Kormány 1645/2022. (XII. 21.) Korm. határozata
	a Dunakiliti – Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos – kerékpáros Duna-híd és a hozzá vezető szakaszok, műtárgyak megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről


		2022-12-21T23:42:58+0100
	Dr. Petrity Krisztina




