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III. Kormányrendeletek

A Kormány 14/2023. (I. 25.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának megállapításával kapcsolatos eltérő 
rendelkezésekről

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

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.  § (3)  bekezdésétől eltérően a  települési önkormányzat által 
meghatározott, az  e  rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó hatósági ár nem 
vezethető ki.

 (2) A  települési önkormányzat az  (1)  bekezdés szerinti hatósági ár mértékét megváltoztathatja, azzal, hogy rögzített 
hatósági ár alkalmazása helyett legmagasabb hatósági ár nem alkalmazható.

 (3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a hatósági ár kivezetéséről az e rendelet 
hatálybalépését megelőző napig kihirdetett, de hatályba még nem lépett jogszabály rendelkezett.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelete
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek 
és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos 
veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (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 
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény szerinti közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény által, valamint azon gazdasági társaság 
által, amely felett az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi 
V. törvény 8:2.  §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik (a továbbiakban együtt: 
intézmény), 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
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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 vagy

c) az a) és a b) pontban foglaltaktól eltérő egyéb árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi 
földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett az  egyedi földgáz-
kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsde szerinti földgáz adott hónapokra vonatkozó, az  egyedi 
földgáz-kereskedelmi szerződésben megjelölt tőzsdére vonatkozó 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)  bekezdés szerinti intézménynek minősül, 
és az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő jogvesztő.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat a  földgázkereskedő által e  célra biztosított elektronikus felületen keresztül, 
az intézmény 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.

2. §  Az intézmény az e rendelet alapján a  földgáz-kereskedelmi szerződés részévé váló árképzésre tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a  szerződés módosítását 
nem kérheti, valamint a szerződéstől nem állhat el.

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

4. §  Az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[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]
„c) az  a) és a b)  pontban foglaltaktól eltérő egyéb árindexált beszerzési módszertan alapján megkötött egyedi 
földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott árképzési meghatározás helyett az egyedi földgáz-kereskedelmi 
szerződésben megjelölt tőzsde szerinti földgáz adott hónapokra vonatkozó, az  egyedi földgáz-kereskedelmi 
szerződésben megjelölt tőzsdére vonatkozó tőzsdei jegyzésár (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt 
követő 6. munkanapi publikációja szerinti Settle Price havi árak átlagát”
[kell alkalmazni.]

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1011/2023. (I. 25.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló  
1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) a következő 8. ponttal egészül ki:
[A Kormány a  Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3.  pont a)  alpontja 
megvalósítása céljából]
„8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a támogatói okiratnak – a Modern Városok 
Program keretében a  Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1011/2023. (I. 25.) Korm. határozattal módosított – 2.  pontja és 5.  pont d)  alpontja szerinti 
ütemezés érdekében szükséges módosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság jóváhagyó döntését követően azonnal”

 2.  A Korm. határozat
a) 2.  pontjában a  „forint, a  2023. évben szükséges 500 000 000 forint és a  2024. évben szükséges  

3 550 000 000 forint” szövegrész helyébe a „forint és a 2024. évben szükséges 4 050 000 000 forint” szöveg,
b)  2. pontjában az „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az „a kultúráért és innovációért felelős 

miniszter” szöveg,
c) 2.  pontjában az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a  „kultúráért és innovációért felelős 

miniszter” szöveg,
d) 3. pontjában az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „a kultúráért és innovációért felelős 

minisztert” szöveg,
e) 3.  pontjában az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a  „kultúráért és innovációért felelős 

miniszter” szöveg,
f ) 5.  pont d)  alpontjában az „a 2023. évre vonatkozó költségvetés terhére a  kötelezettségvállalás felső korlátja  

500 000 ezer forint,” szövegrész helyébe az „a 2024. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás 
felső korlátja 4 050 000 ezer forint;” szöveg

lép.
 3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 5. pont e) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1012/2023. (I. 25.) Korm. határozata
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, 
Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, 
Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1010/2020. (I. 30.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1/A. egyetért azzal, hogy a Beruházás kormányzati felelőse a miniszterelnök általános helyettese;”

 2. A Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„7. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításának további ütemezéséről és többletforrásigényéről.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2023. január 31-ig”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1013/2023. (I. 25.) Korm. határozata
a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló  
1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat és a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés 
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2. A Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat] 1.  pont 1.1. alpontja 
a következő q) ponttal egészül ki:
(A Kormány
egyetért a Nyíregyháza Ipari Park fejlesztése érdekében)
„q) a „Buj–Nyírbogdány” [132] kV-os távvezeték létesítése,”
(megvalósításával;)

 3. Az 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.4. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az átviteli és elosztó 
hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi 
XXV. törvénynek a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő 
szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Térségi fejlesztési feladatok alcím javára már 
biztosított 27 512 230 663 forinton túl – a központi költségvetés térségi fejlesztési feladatok finanszírozását szolgáló 
előirányzata javára további összesen 6 286 471 253 forint biztosításáról, a következők szerint:
a) a 2024. évben 5 734 366 111 forint,
b) a 2025. évben 552 105 142 forint;

Felelős: energiaügyi miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során”
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 4. Az 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.9. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon 
a Beruházások megvalósítása során esetlegesen később felmerülő, a Kormány által elfogadott többletforrásigények 
finanszírozásához szükséges forrásnak a  központi költségvetés térségi fejlesztéseket szolgáló előirányzata javára 
történő biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében”
 5. Az 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat 1. pont

a) 1.1. alpont a) pontjában a „transzformációval” szövegrész helyébe a „transzformációval és 2 darab [132] kV-os 
távvezetéki mezővel” szöveg,

b) 1.1. alpont p) pontjában a „ „Göd – Lőrinci” ” szövegrész helyébe a „ „Gödöllő–Hatvan–Lőrinci” ” szöveg,
c) 1.2.  alpont nyitó szövegrészében az „1.1.  alpont” szövegrész helyébe az „1.1.  alpont a)–p)  pontja” szöveg,  

a „22 772 041 000 forint” szövegrész helyébe a „33 781 811 010 forint” szöveg,
d) 1.2. alpont a) pontjában a „3 480 000 000 forint” szövegrész helyébe a „4 980 000 000 forint” szöveg,
e) 1.2. alpont b) pontjában a „11 833 979 000 forint” szövegrész helyébe a „25 423 350 000 forint” szöveg,
f ) 1.2. alpont d) pontjában a „7 382 062 000 forint” szövegrész helyébe a „3 302 461 010 forint” szöveg,
g) 1.3. alpontjában a „2022–2024.” szövegrész helyébe a „2023. és a 2024.” szöveg,
h) 1.5.  alpontjában az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrészek helyébe az „energiaügyi” szöveg,  

a „3 480 000 000 forint” szövegrész helyébe a „4 980 000 000 forint” szöveg,
i) 1.6.  alpontjában az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrészek helyébe az „energiaügyi” szöveg, 

a „11 833 979 000 forint” szövegrész helyébe a „25 423 350 000 forint” szöveg,
j) 1.7. alpontjában az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrészek helyébe az „energiaügyi” szöveg,
k) 1.8. alpontjában az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrészek helyébe az „energiaügyi” szöveg,
l) 1.8. alpont a) pontjában az „1 753 516 000 forint” szövegrész helyébe az „1 753 515 670 forint” szöveg,
m) 1.8. alpont b) pontjában az „5 628 546 000 forint” szövegrész helyébe az „1 548 945 340 forint” szöveg
lép.

 6. A Kormány visszavonja az 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat 1. pont 1.1. alpont k) pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1013/2023. (I. 25.) Korm. határozathoz

A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat

2021. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2022. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2023. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2024. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2025. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2026. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2027. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)]

9.
1251/2022. (V. 4.)  
Korm. határozat

0 0 27 498 481 422 5 731 500 361 551 829 227 0 0 33 781 811 010
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A miniszterelnök 5/2023. (I. 25.) ME határozata
a Magyar–Uruguayi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és 
kinevezéséről

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

Magyar Leventét
a Magyar–Uruguayi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar társelnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Bihari Katalint
a Magyar–Uruguayi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság

magyar társelnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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