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III. Kormányrendeletek

A Kormány 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelete
egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

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

1. §  E rendelet alkalmazásában intézmény:
a) az  államháztartásról szóló törvény szerinti, az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 

szerv – ide nem értve a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2.  § 
14. pontjában meghatározott külképviseletet –,

b) az a) pont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési 
szerv,

c) – a  Magyar Nemzeti Bank, valamint a  Magyar Nemzeti Banknak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével – 
azon gazdasági társaság, amely felett az  állam vagy a  helyi önkormányzat a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi 
befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

d) a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv,
e) a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a  továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, 
az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, 
valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény,

f ) az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény.

2. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel 
az  intézmény által a  földgázkereskedővel árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött, az  árakat nem 
hirdetményi formában tartalmazó, e  rendelet hatálybalépésekor hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben 
foglaltaktól eltérően az  átadott földgáz egységárának meghatározása során 2023. március 1. napjától 
2023. szeptember 30. napjáig a tárgyhónapra vonatkozóan
a) a  TTF árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben 

meghatározott árképzési meghatározás helyett a  TTF földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei 
jegyzésár  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle 
Price havi árak átlagát vagy

b) a  VTP árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi földgáz-kereskedelmi szerződésben 
meghatározott árképzési meghatározás helyett a  VTP földgáz adott hónapokra vonatkozó ICE tőzsdei 
jegyzésár (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle 
Price havi árak átlagát

kell alkalmazni.
 (2) A  (3)  bekezdésben foglaltak teljesülése esetén, e  rendelet erejénél fogva a  földgáz-kereskedelmi szerződéseket 

az (1) bekezdésben foglalt árképzéssel kell teljesíteni.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti árképzés akkor alkalmazható, ha az  intézmény az e  rendelet hatálybalépését követő 

5. munkanap végéig nyilatkozik a  földgázkereskedő felé, hogy az  1.  § szerinti intézménynek minősül, és 
az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő jogvesztő.
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 (4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat a  földgázkereskedő által e  célra biztosított elektronikus felületen keresztül, 
a felhasználó e-mail-címének megjelölésével és a földgázkereskedő által megadott, jogosultság fennállását igazoló, 
kitöltött űrlap csatolásával tehető meg, a más módon megtett nyilatkozat, igazolás érvénytelen. A nyilatkozattétel 
fogadását a földgázkereskedő elektronikus levélben igazolja vissza a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.

 (5) A  földgázkereskedő az  intézményt a  nyilatkozatban megadott e-mail-címen az e rendelet hatálybalépését követő 
14. munkanapig tájékoztatja az (1) bekezdés alapján alkalmazott árképzésről.

3. §  Az intézmény az  e  rendelet alapján a  földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló árképzésre tekintettel 
a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, valamint a szerződéstől 
nem állhat el.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 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 Nemzeti Bank elnökének 4/2023. (I. 20.) MNB rendelete
a „Himnusz” ezüst emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából – „Himnusz” megnevezéssel  
15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Kölcsey Ferenc – Anton Einsle 1835-ös festménye alapján készült – félalakos portréja  

látható, a portré alsó részébe illesztett „KÖLCSEY” felirattal, előtérben egy korabeli tollal. A portré alatti két sorban 
– kézírással – az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „Hymnus” felirat, valamint a  mű keletkezésének évét jelölő  
„1823” évszám olvasható. A portrétól jobbra, függőlegesen a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az előlap szélén, 
két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „15000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Himnusz szövegére utaló képi elemek körpanoráma-szerű ábrázolása látható, melyre 
a  Szentháromságot szimbolizáló központi háromszögből három irányba sugarak vetülnek. A  háromszög körül, 
köriratban, az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART HA KÜZD ELLENSÉGGEL” felirat 
olvasható, az idézet kezdetét és végét egy apró, csúcsára állított négyzet választja el. A hátlap alsó részén, középen 
– a  sugarak ábrázolásába illesztve – Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén található sírhelyének ábrázolása, jobbra  
Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 4/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2023. (I. 20.) MNB rendelete
a „Himnusz” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából – „Himnusz” megnevezéssel  
3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Kölcsey Ferenc – Anton Einsle 1835-ös festménye alapján készült – félalakos portréja 

látható, a portré alsó részébe illesztett „KÖLCSEY” felirattal, előtérben egy korabeli tollal. A portré alatti két sorban 
– kézírással  – az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „Hymnus” felirat, valamint a  mű keletkezésének évét jelölő  
„1823” évszám olvasható. A portrétól jobbra, függőlegesen a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az előlap szélén, 
két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „3000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Himnusz szövegére utaló képi elemek körpanoráma-szerű ábrázolása látható, melyre 
a  Szentháromságot szimbolizáló központi háromszögből három irányba sugarak vetülnek. A  háromszög körül, 
köriratban, az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART HA KÜZD ELLENSÉGGEL” felirat 
olvasható, az idézet kezdetét és végét egy apró, csúcsára állított négyzet választja el. A hátlap alsó részén, középen 
– a  sugarak ábrázolásába illesztve – Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén található sírhelyének ábrázolása, jobbra  
Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 6000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1007/2023. (I. 20.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
a) 11.  pontjában a  „Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

MTÜ Zrt.) vagy a  Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NRÜ Zrt.)” szöveg,

b) 13. pontjában az „MTÜ” szövegrész helyébe az „NRÜ” szöveg
lép.

 2. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával és 
működésének megkezdésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1571/2022. (XI. 28.) Korm. határozat
a) 1. pontjában a „nem sport jellegű egyéb kiemelt jelentőségű állami rendezvények (a továbbiakban: Kiemelt 

Állami Rendezvények)” szövegrész helyébe az „a Kormány normatív határozatában meghatározott nemzeti 
rendezvények (a továbbiakban: nemzeti rendezvények)” szöveg,

b) 2. pontjában az „a Kiemelt Állami Rendezvények” szövegrész helyébe az „a nemzeti rendezvények” szöveg
lép.

 3. A Komárom településen megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló  
1687/2022. (XII. 28.) Korm. határozat
a) 5. pont b) alpontjában a „9 004 500” szövegrész helyébe a „32 016 000” szöveg,
b) 5. pont c) alpontjában a „32 016 000” szövegrész helyébe a „9 004 500” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 1/2023. (I. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján 
– a gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára –

dr. Solymár Károly Balázst, a  Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát e  tisztségéből – más fontos 
megbízatására tekintettel –

2023. január 20-ai hatállyal

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 2/2023. (I. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az energiaügyi miniszter javaslatára

dr. Solymár Károly Balázst

– 2023. január 21-ei hatállyal –

az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 3/2023. (I. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a gazdaságfejlesztési miniszter javaslatára

Szolnoki Szabolcsot

– 2023. február 16-ai hatállyal –

a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 4/2023. (I. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára

dr. Varga-Bajusz Veronikát

– 2023. február 1-jei hatállyal –

a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárává

kinevezem.

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