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III. Kormányrendeletek

A Kormány 22/2023. (I. 31.) Korm. rendelete
a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok 
veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

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

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint 
ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.), a  villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.), valamint a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Tfvt.) rendelkezéseit a  villamosenergetikai beruházások tekintetében az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A  hatóság a  Kötv. 22.  § (3)  bekezdés a)  pontjában foglaltakon túl – jogszabályban meghatározottak szerint – 
a  megelőző feltárás keretében régészeti megfigyelést ír elő a  földmunkával érintett terület vonatkozásában 
abban az  esetben is, ha a  Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezetékkel vagy berendezéssel 
összefüggő nagyberuházás megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag légvezeték tartóoszlopa 
alapjának építésére vagy bővítésére irányul. A hatóság e döntésének meghozatala során a nyilvántartási adatok és 
–  ha  rendelkezésre áll – az  előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a  beruházás régészeti örökségre 
gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével jár el.

 (2) A  Kötv. 23/C.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  előzetes régészeti dokumentációt nem kell elkészíteni, 
ha a  nagyberuházás a Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezeték vagy berendezés létesítésére 
és a  megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag a  légvezeték tartóoszlopának alapépítésére vagy 
bővítésére irányul.

 (3) Ha a  Vet. szerinti 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű vezetékkel vagy berendezéssel összefüggő 
nagyberuházásának megvalósítása érdekében szükséges földmunka kizárólag légvezeték tartóoszlopa alapjának 
építésére vagy bővítésére irányul, a kivitelezés során a földmunkákkal érintett területen régészeti megfigyelést kell 
biztosítani.

3. §  A Vet. 124. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) az érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a hálózati engedélyes 124. § (1) és (2) bekezdése 

szerinti tevékenységét tűrni köteles,
b) a hálózati engedélyes a  124.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott tevékenységek elvégzése céljából 

a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet,
c) a hálózati engedélyes a  bejutás biztosítása iránt a  137.  § (4)  bekezdése szerinti nemperes eljárást 

kezdeményezhet.

4. §  Ha a  termőföld igénybevétele a  tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál, akkor a Tfvt. 12.  § 
(2)  bekezdés g)  pontjától eltérően nem kell a  tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a  haszonélvező 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a Tftv. 12. § (2) bekezdése szerinti kérelemhez 
csatolni. Ilyen esetben a  közcélú közmű vagy tartozéka elhelyezését biztosító, a  tulajdonjogot korlátozó jog  
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–  így különösen vezetékjog vagy szolgalmi jog – alapításáról rendelkező bírósági vagy hatósági határozatot  
úgy kell tekinteni, mint amelyik a  tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a  haszonélvező hozzájáruló 
nyilatkozatát pótolja.

5. §  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 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelete
a bányafelügyeleti, a szerencsejáték-felügyeleti és a dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével 
kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1d)  bekezdés a)  pontjában és a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29.  § h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és u)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a  továbbiakban: Hatóság) elnöke a  bányafelügyeleti, 
a  szerencsejáték-felügyeleti, illetve a  dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági 
feladatokat (a  továbbiakban együtt: hatósági feladatok) ellátó személy (a  továbbiakban: foglalkoztatott) részére 
e minősége igazolására szolgálati igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki, az 1. mellékletben meghatározott 
tartalommal. Az igazolvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 5 év.

2. §  Az igazolványt a  foglalkoztatott kizárólag a  hatósági eljárás és a  hatósági ellenőrzés (a  továbbiakban együtt: 
hatósági eljárás) során, a hatósági feladatok ellátására való jogosultságának igazolására használhatja fel.

3. § (1) Az igazolványt a foglalkoztatott köteles megőrizni, a helyszínen végzett eljárási cselekmény során magánál tartani, 
és jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az eljárás jelen lévő résztvevői számára – hatósági ellenőrzés esetén 
az ellenőrzésre vonatkozó jogszabály előírásai szerint – felmutatni.

 (2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

4. § (1) Ha
a) az igazolvány érvényességi ideje lejárt,
b) az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,
c) az igazolványon szereplő adatokban változás következett be,
d) a foglalkoztatott hatósági feladatok ellátására való jogosultsága megszűnt, vagy
e) a foglalkoztatott jogviszonya a Hatóságnál megszűnt,
a Hatóság az igazolványt bevonja. A bevont igazolvány érvénytelen.

 (2) A  foglalkoztatott köteles az  igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, 
érvényességének lejártát és az  igazolványon szereplő adataiban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul 
bejelenteni a  Hatóság részére, a  megrongálódott, adatváltozással érintett vagy lejárt igazolványát pedig 
haladéktalanul átadni a Hatóságnak. Ha az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány a foglalkoztatotthoz visszakerül, 
a foglalkoztatott köteles azt haladéktalanul átadni a Hatóságnak.

 (3) A foglalkoztatott az igazolványt
a) az (1)  bekezdés d)  pontja szerinti esetben legkésőbb azon az  utolsó munkanapján, amelyen a  hatósági 

feladatot ellátja,
b) az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben legkésőbb az utolsó munkában töltött napján
átadja a Hatóság részére.

 (4) A Hatóság az (1) bekezdés szerint bevont és a (2) vagy (3) bekezdés szerint átadott igazolványt megsemmisíti.
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5. §  A Hatóság
a) kibocsátja az igazolványt, és azt a foglalkoztatott részére az átvétel igazolása mellett átadja,
b) ellátja az  igazolványok tekintetében a  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) 

Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

6. §  Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

7. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt kibocsátott bányafelügyeleti szolgálati igazolványt (a  továbbiakban: 
bányafelügyeleti igazolvány) az 1. § szerinti új igazolvány foglalkoztatott részére történő kiállításának időpontjában, 
de legkésőbb 2023. június 1-ig a  Hatóság bevonja abban az  esetben is, ha az  1.  § szerint új igazolvány ezen 
időpontig nem kerül kiállításra.

 (2) A Hatóság az 1. melléklet 1. pont 1.2–1.4. alpontja szerinti igazolványokat első alkalommal legkésőbb 2023. június 1-ig 
bocsátja ki.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

1. melléklet az 1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelethez

Az igazolvány tartalmi elemei

 1. Az igazolvány típusának meghatározása:
1.1. a  kizárólag bányafelügyeleti hatósági feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében a  „BÁNYAFELÜGYELETI 

SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY” felirat,
1.2. a  kizárólag szerencsejáték-felügyeleti hatósági feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében 

a „SZERENCSEJÁTÉK-FELÜGYELETI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY” felirat,
1.3. a  kizárólag dohányügyek felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében 

a „DOHÁNYÜGYI FELÜGYELETI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY” felirat,
1.4. a  mind a  szerencsejáték-felügyeleti, mind a  dohányügyek felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat 

ellátó foglalkoztatott esetében a  „SZERENCSEJÁTÉK- ÉS DOHÁNYÜGYI FELÜGYELETI SZOLGÁLATI 
IGAZOLVÁNY” felirat,

 2. Magyarország címere,
 3. a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának megnevezése,
 4. az igazolvány

4.1. okmányazonosítója,
4.2. érvényességi ideje lejártának időpontja,
4.3. kiállításának időpontja,

 5. a foglalkoztatott
5.1. arcképmása,
5.2. neve,

 6. annak feltüntetése, hogy az igazolvány birtokosa jogosult az ország egész területén
6.1. az 1. pont 1.1. alpontja szerinti igazolvány esetében a bányafelügyeleti hatósági feladatok,
6.2. az 1. pont 1.2. alpontja szerinti igazolvány esetében a szerencsejáték-felügyeleti hatósági feladatok,
6.3. az 1. pont 1.3. alpontja szerinti igazolvány esetében a dohányügyi felügyeleti hatósági feladatok,
6.4. az 1. pont 1.4. alpontja szerinti igazolvány esetében a szerencsejáték-felügyeleti és a dohányügyi felügyeleti 

hatósági feladatok
ellátására,

 7. arról szóló tájékoztatás, hogy az  igazolvány birtokosát a  hatósági ellenőrzés és a  hatósági eljárás során megilleti 
a hivatalos személyeknek járó büntetőjogi védelem, valamint hogy jogosult az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvényben, továbbá
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7.1. az 1. pont 1.1. alpontja szerinti igazolvány esetében a bányászatról szóló törvényben,
7.2. az 1. pont 1.2. alpontja szerinti igazolvány esetében a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben,
7.3. az  1.  pont 1.3.  alpontja szerinti igazolvány esetében a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és 

a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényben,
7.4. az 1. pont 1.4. alpontja szerinti igazolvány esetében a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben, továbbá 

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényben,
valamint végrehajtási rendeleteiben és jogszabályban meghatározott ellenőrzésre és intézkedések megtételére.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelete
egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 
26.  § c)  pontjában és a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29.  § f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § l) és 
n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1d)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és u)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A.  § g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § j) és 
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes 
szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

1. §  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 
18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Ha kiskorú öröklése okán az  Fdvtv. 13.  § (8a)  bekezdése szerinti helyettes gyakorló (a  továbbiakban: 
helyettes gyakorló) az örökhagyó engedélyének módosítása iránti kérelmet terjeszt elő, a kérelemben az 1. melléklet 
szerinti adatokat kell megadni.
(2) A  helyettes gyakorló az  engedély módosítás iránti kérelemhez a  2.  § (5)  bekezdés a), b) és d)–g)  pontja 
szerinti iratokat csatolja. Ha a  helyettes gyakorló új értékesítési helyen kívánja a  dohánytermék-kiskereskedelmi 
tevékenységet folytatni, a kérelemhez a 2. § (5) bekezdés c) és h) pontja szerinti iratokat is csatolja.
(3) Az Fdvtv. 13. § (10) bekezdése szerinti igény bejelentéséhez a helyettes gyakorló – a (2) bekezdésben foglaltak 
mellett – csatolja
a) az Fdvtv. 13. § (8a) bekezdése szerinti megállapodást,
b) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság kiskorú általi átengedésének 
időtartamára és ellentételezésére vonatkozó megállapodást,
c) a helyettes gyakorló nyilatkozatát a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének saját felelősségére 
és kockázatára történő átvállalásáról és
d) az a) és b) pont szerinti megállapodás gyámhatóság általi jóváhagyását.”
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2. §  Az R1. 7/A.  § (10)  bekezdésében az  „a Hatóság által kiállított arcképes igazolvány és megbízólevél elnevezésű 
okirattal” szövegrész helyébe az  „a bányafelügyeleti, a  szerencsejáték-felügyeleti és a  dohánytermék-
kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról szóló 
SZTFH rendelet szerinti szolgálati igazolvánnyal” szöveg lép.

2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és 
adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és 
árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet módosítása

3. §  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 
22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) 
SZTFH rendelet
a) 43. § (4) bekezdése,
b) 5. melléklete.

4. A felszámolóbiztosok, a vagyonfelügyelők, az ideiglenes vagyonfelügyelők és a rendkívüli 
vagyonfelügyelők, valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról szóló  
39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet módosítása

5. §  A felszámolóbiztosok, a  vagyonfelügyelők, az  ideiglenes vagyonfelügyelők és a  rendkívüli vagyonfelügyelők, 
valamint a szerkezetátalakítási szakértők igazolványáról szóló 39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 1. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában az „arcképe” szövegrész helyébe az „arcképmása” szöveg,
b) 2. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában az „arcképe” szövegrész helyébe az „arcképmása” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az R2. 6. § c) pontja.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 4. § 2023. március 1-jén lép hatályba.

8. §  Az 1–3. §, az 5. § és a 6. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

1. melléklet a 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelethez

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 
22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Érintett termék)
„1.1. az Fdvtv. 1. § (1) bekezdése szerinti termék,”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 4/2023. (I. 31.) AM rendelete
az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló  
4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 28. pontjában, valamint 76. § 
(4)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022.  (V.  24.) 
Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) 
EüM rendelet 3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.019/2022/6. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5.019/2022/6.
A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András a  tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, 
Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Patyi András bíró
Az indítványozó: Pest Vármegyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.)
Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc kamarai jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
− megállapítja, hogy Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a  helyi közutak fokozott elhasználódását, 

állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló 
5/2022. (V. 18.) számú rendelete más jogszabályba ütközik, ezért azt a kihirdetés – 2022. május 18. – napjára 
visszamenőleges hatállyal megsemmisíti;

− elrendeli határozatának közzétételét a Magyar Közlönyben;
− elrendeli, hogy határozatát – a  kézbesítést követő nyolc napon belül – az  önkormányzati rendelet 

kihirdetésével azonos módon az érintett önkormányzat is tegye közzé.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Pilisborosjenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a  2022. május 18-án tartott testületi ülésén 
fogadta el a  helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele 
miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról szóló 5/2022. (V. 18.) számú rendeletet (a továbbiakban: Ör.). 
Az  Ör. – a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:564.  §-ára hivatkozással – 
kártalanítási kötelezettséget állapít meg a  község közúthálózatának fokozott elhasználódását, állagromlását és 
károsodását eredményező használatáért. Rögzíti a  kártalanítási megállapodás megkötésére, a  kötelezettek körére, 
a mentesülésre, a fizetendő kártalanítás összegére, valamint a befolyt összeg felhasználására vonatkozó szabályokat.

 [2] Az Ör. tekintetében az  indítványozó 2022. augusztus 4. napján a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 134.  § (1)  bekezdése alapján törvényességi felhívással 
élt. A  törvényességi felhívás szerint a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(a  továbbiakban: Stv.) 29.  § (1)  bekezdése szerint fizetési kötelezettséget előírni kizárólag törvényben, vagy 
törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I.  törvény (a továbbiakban: Kkt.) nem tartalmaz felhatalmazást arra, hogy az  önkormányzat a  közút közlekedési 
célú használatáért, annak fokozott igénybevételéért fizetési kötelezettséget állapítson meg. Hivatkozott a  Kúria 
Köf.5.001/2022/6. és Köf.5.005/2022/4. számú határozataira, és e körben arra, hogy a fizetési kötelezettség nevének 
önkormányzat általi megváltoztatása a  fizetési kötelezettségnek a  helyi közutakkal összefüggő jellegét nem 
szünteti meg, nem vonja ki a Kkt. hatálya alól. A Ptk. felhívott rendelkezése sem szolgálhat alapul az önkormányzati 
tulajdonú utak használatáért fizetési kötelezettséget megállapító rendelkezés megalkotásához. Az  Ör ilyen irányú 
megalkotása felveti a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének sérelmét is.
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 [3] Az érintett önkormányzat 2022. szeptember 29-én a  Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (TFÍK) 
rendszerbe feltöltött levelében arról tájékoztatta az  indítványozót, hogy a  törvényességi felhívásban foglaltakkal 
nem ért egyet.

Az indítvány és az önkormányzat védirata

 [4] A fenti előzmények után az  indítványozó PE/030/00009-9/2022. számon kezdeményezte a  Kúria Önkormányzati 
Tanácsánál az Ör. más jogszabályba ütközésének megállapítását és megsemmisítését.

 [5] Az indítványban a  törvényességi felhívásban kifejtetteket ismételte meg. Az  Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontjára, 
a Kkt. 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjára, az Stv. 29. § (1) bekezdésére, valamint a Ptk. 6:564. §-ára hivatkozva 
hangsúlyozta, hogy nincs olyan törvényi előírás, amely a  helyi önkormányzatot felhatalmazná arra, hogy az  általa 
létesített közút közlekedési célú használatáért, illetve annak fokozott igénybevételéért fizetési kötelezettséget 
állapítson meg. A  Ptk. 6:522.  § (1)  bekezdése szerint a  károkozó a  károsult teljes kárát köteles megtéríteni, amely 
a  károsult vagyonában beállott csorbát hivatott kiküszöbölni. A  kártérítési kötelezettség terjedelme tehát 
a bekövetkezett kárhoz igazodik, melynek összegszerűsége előzetesen nem állapítható meg.

 [6] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a  továbbiakban:  Kp.) 
140.  § (1)  bekezdése folytán alkalmazandó 42.  § (1)  bekezdése alapján az  érintett önkormányzatot felhívta 
az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.

 [7] Az érintett önkormányzat a  védiratában az  indítvány elutasítását kérte. Álláspontja szerint az  Ör. polgári jogi 
alapokon nyugszik, a  rendelet alapját a  Ptk. teremti meg Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: 
Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

 [8] Az indítvány megalapozott.
 [9] Az Ör. rendelkezései:

„1.  § (1) A  rendelet területi hatálya Pilisborosjenő Község (a továbbiakban: Község) közigazgatási területén lévő, 
a Község tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutakra (a továbbiakban: közúthálózat) terjed ki. (2) A rendelet 
személyi hatálya kiterjed a  közúthálózatot igénybe vevő 2.  § (3)  bekezdése szerinti össztömeget meghaladó 
tehergépjárművek tulajdonosaira, üzemeltetőire, használóira, (a továbbiakban együtt: Használó) azonban nem 
terjed ki a  fegyveres erők és testületek, a  katasztrófavédelem, a  mentők, a  kommunális és közmű szolgáltatók 
járműveire, közfeladataik teljesítése során.
2.  § (1) Pilisborosjenő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva, illetékességi 
területén a  vagyonbiztonság fenntartása érdekében megállapítja és folyamatosan felülvizsgálja a  közlekedés 
rendjét. (2) Az  Önkormányzat közlekedés rendje szerint meghatározott súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó 
tehergépjárművek megengedett legnagyobb össztömegének utakra gyakorolt terhelését építkezés, felújítás, 
valamint túlméretes áruszállítás jogszerű igénybevétele miatt, a  köztulajdon megóvása érdekében jogszerű 
károkozásnak tekinti. (3) A  Község területén a  3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
tehergépjárművek a  közúthálózat fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező egyben 
jogszerű használata miatt, a  közúthálózat használóját kártalanítási kötelezettség terheli a  Ptk. 6:564.  §-a alapján. 
(4) A  közúthálózatot igénybe venni szándékozó Használóval az  Önkormányzat – amennyiben a  megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó tengelyterheléssel fokozott elhasználódást és állagromlást valósít 
meg a  (2)  bekezdés szerinti Használó, de nem okoz balesetveszélyes és végleges rongálódást a  közlekedési 
infrastruktúrában – Kártalanítási Megállapodást köt a  Ptk. 6:71.  §-a (szerződéskötési kötelezettség) alapján. 
A  Kártalanítási Megállapodás megkötése és a  megállapodásban rögzített kártalanítási összeg megfizetése 
a  Használó részéről a  közúthálózat igénybevételének előfeltétele. A  megállapodás szerinti befizetést igazoló 
bizonylat a Kártalanítási Megállapodás mellékletét képezi. (5) A Kártalanítási Megállapodás megkötése elsődlegesen 
biztosítja a helyi közút tulajdonosát és kezelőjét a fokozott igénybevétel általi elhasználódás és állagromlás mértéke 
szerint keletkező kár helyreállításának minimalizálásáról. (6) A  Kártalanítási Megállapodásban rögzítésre kerül 
a  Használó gépjárművének a  súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó gépjárművek megengedett legnagyobb 
össztömegének utakra gyakorolt terhelése, a  közút közlekedés rendjétől eltérő használatának időpontja, valamint 
a  fizetendő kártalanítási összeg, amelynek mértékét jelen rendelet mellékletét képező 1. számú táblázata 
tartalmazza.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 16. szám 521

3.  § (1) Jelen rendelet 2.  § (4)  bekezdése szerinti megállapodás megkötésének kötelezettsége alól mentesülnek 
azok a  vállalkozások, vállalkozók és civil szervezetek, amelyeknek cégnyilvántartásba, vagy egyéb nyilvántartásba 
bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe a  Községben található. Továbbá, mindazok a  3,5 tonna megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosok, akiknek a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 14/A.  § (6)  bekezdése alapján Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Jegyzője a  tárolásra való 
alkalmasságról hatósági bizonyítványt állított ki. (2) Továbbá mindazok a  Használók mentesülnek a  Kártalanítási 
Megállapodás megkötésének kötelezettsége alól, akik szakértői bizonyítvány szerint igazolják, hogy az igénybevétel 
szerinti szakaszon, a  közlekedés rendjétől eltérő megengedett legnagyobb össztömeg szerinti tengelyterhelés, 
az adott gépjármű esetében minimális és rendeltetés szerinti károkozást eredményez.
4.  § (1) A  Kártalanítási Megállapodások alapján befolyt összegeket a  közúthálózat állagmegóvására, javítására és 
felújítására kell felhasználni. (2) A Kártalanítási Megállapodásokról és az azok alapján befolyt összegekről a Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elkülönített nyilvántartást vezet. (3) A rendelet végrehajtásáról a Jegyző 
gondoskodik.
5.  § (1) A  Kártalanítási Megállapodás megkötése iránti kérelmet a  rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) A Kártalanítási Megállapodás tervezetét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) A jelen rendelet 2022. július 15. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével a korábban kiadott 
közúthálózat használatára vonatkozó engedélyek azok lejártáig érvényesek, de legkésőbb 2022. július 15. napjáig.”
Az Ör. 1. számú melléklete a  fizetendő kártalanítási összeg mértékét, a  2. számú melléklet a  Kártalanítási 
Megállapodás megkötése iránti kérelmet, a 3. számú melléklet a Kártalanítási Megállapodás tervezetét tartalmazza.

 [10] Az Alaptörvény 32.  cikk (3)  bekezdése értelmében az  önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes.

 [11] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy azonos tényállás és jogi szabályozás mellett több határozatot 
hozott (pl. Köf.5.051/2021/4., Köf.5.053/2021/6., Köf.5.057/2021/6., Köf.5058/2021/5. számú), melyektől a  jelen 
eljárásban nem kíván eltérni, az ezen döntésekben foglaltakat a továbbiakban is irányadónak tekinti a következők 
szerint.

 [12] Az Stv. 29. § (1) bekezdés első mondata értelmében, fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, 
a  fizetési kötelezettség mértékét, a  kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag 
törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet, kivéve, ha az  Európai Unió 
kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik.

 [13] Díjfizetési kötelezettség megállapítása tekintetében a Kkt. két területen ad felhatalmazást: díjfizetés (használati díj 
formájában) országos közutak közlekedési célú használata esetében (Kkt. 33/A.  §–33/C.  §), illetve a  közutak nem 
közlekedési célú használatakor (Kkt. 37. §) írható elő. Az előbbi esetben a felhatalmazás címzettje a Kormány, illetve 
a közlekedésért felelős miniszter [Kkt. 33/B. §, Kkt. 48. § (3) bekezdés a) és g) pont], valamint koncessziós társaság 
a  közút koncesszió keretében történő üzemeltetése esetén [Kkt. 9/C.  § (1)  bekezdés]. A  közutak nem közlekedési 
célú használata, illetve útcsatlakozás létesítése esetében a felhatalmazás címzettje a közlekedésért felelős miniszter 
[Kkt. 39. § (3) bekezdés]. Úthasználati díj fizetési kötelezettség megállapítására a helyi közutak tekintetében a Kkt. 
nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak.

 [14] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Köf.5.001/2022/6. számú határozatával a  jelen normakontroll eljárásban 
is érintett önkormányzat képviselő-testületének a  helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 
13/2017.  (IV.  28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit semmisítette meg a  fenti határozatokban 
foglaltakkal azonos indokból. Ezen rendelet a  7,5 tonna (bizonyos közutak tekintetében 3,5 tonna) megengedett 
legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtását engedélyhez, a behajtási 
engedély kiadását pedig díjfizetési kötelezettséghez kötötte. A  Kúria Önkormányzati Tanácsa e  határozatában 
is megállapította, hogy használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a  használaton alapuló díj 
megállapítására a Kkt. nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak. {indokolás [22] bekezdés}

 [15] A jelen indítvánnyal érintett Ör. a Ptk. kártalanításra vonatkozó 6:564. §-ára hivatkozással – a fenti megsemmisített 
rendelettel azonosan – a  közút igénybevételét, használatát köti fizetési kötelezettséghez, hiszen a  2.  § 
(4)  bekezdésének rendelkezése szerint a  Kártalanítási Megállapodás megkötése és a  kártalanítási összeg 
megfizetése a közúthálózat igénybevételének az előfeltétele.

 [16] Helytállóan hivatkozott arra az  indítványozó, hogy ugyanazon a  jogalapon (az út használatáért) előírt fizetési 
kötelezettség puszta átnevezése nem változtat azon a  tényen, hogy az  önkormányzatnak nincs törvényi 
felhatalmazása a  közút használatán alapuló fizetési kötelezettség megállapítására. A  Ptk. 6:564.  §-a sem 
tartalmaz erre vonatkozó felhatalmazó rendelkezést, hiszen e  szabályozás értelmében, kifejezett jogszabályi 
rendelkezés esetén a  jogszerű károkozásnak van kártalanítási jogkövetkezménye. Egy esetlegesen bekövetkező, 
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a  fizetési kötelezettség keletkezésekor sem eredményében (a teljes kártérítés elve alapján: a  vagyonban beállott 
értékcsökkenés; elmaradt vagyoni előny; a  károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges 
költségek), sem összegszerűségében nem ismert kárigény nem alapozhat meg az  út használatáért előírt fizetési 
kötelezettségre vonatkozó normatív szabályozást. Megjegyzi a Kúria, hogy az Ör. a fent hivatkozott rendelkezéssel 
úgy írja elő a közút igénybevételének feltételéül a Kártalanítási Megállapodás megkötését és a kártalanítási összeg 
megfizetését, hogy megelőzőleg [2.  § (4)  bekezdés első mondata] a  Kártalanítási Megállapodás megkötésének 
feltételeként a fokozott elhasználódás és állagromlás megvalósítását rögzíti. Másképpen megfogalmazva a Használó 
által okozott elhasználódásnak (állagromlásnak) a közút használatának megkezdése előtt kell megvalósulnia.

 [17] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  fentieken túl megállapította, hogy az  Ör.-t a  Nemzeti Jogszabálytárról szóló 
338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdéséből fakadó kötelezettség ellenére a  mai napig nem tették 
közzé a Nemzeti Jogszabálytárban. Az iratok között elfekvő, valamint az önkormányzat honlapján is fellelhető Ör.-t 
a polgármester és a jegyző írta alá, aláírásuk felett a „Pilisborosjenő, 2022. május 17.” dátum szerepel.

 [18] A Kp. 139.  §-a alapján folytán alkalmazandó Kp. 85.  § (1)  bekezdése alapján a  Kúria Önkormányzati Tanácsa 
az  önkormányzati rendeletet az  indítvány keretei között vizsgálja. Ugyanakkor a  normakontroll eljárásban 
– annak sajátosságaira figyelemmel – irányadóak a Kp. 85. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak is, azaz a bíróság 
hivatalból veszi figyelembe a  vitatott közigazgatási cselekmény semmisségi vagy törvényben meghatározott más 
érvénytelenségi okát, illetve az  olyan lényeges alaki hiányosságot, amely miatt a  közigazgatási cselekményt nem 
létezőnek kell tekinteni.

 [19] A Mötv. 51.  § (1)  bekezdése szerint, a  helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet 
a polgármester és a jegyző írja alá.

 [20] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az  Ör.-t az  önkormányzat képviselő-testülete 
a  2022.  május  18-án tartott ülésén alkotta meg (l. https://pilisborosjeno.hu/hirek/a-2022-majus-18-i-kepviselo-
testuleti-ules-osszefoglaloja/), ugyanakkor a  Mötv. 51.  § (1)  bekezdése szerinti aláírások 2022. május 17-i 
keltezésűek, amikor az Ör. elfogadása (megalkotása) még meg sem történt. A Mötv. 51. § (1) bekezdésében foglaltak 
megsértése az Ör. olyan lényegi alaki hiányosságát jelenti, amely miatt azt az aláírásakor – a Kp. 85. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával – nem létezőnek kell tekinteni.

 [21] A fentiekre tekintettel a  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Kp. 146.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – figyelemmel 
a Kp. 85. § (1) bekezdés a) pontjára is – a rendelkező rész szerint határozott.

 [22] A Kp. 146.  § (3)  bekezdése értelmében, a  megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése 
a  bíróság határozatának a  hivatalos lapban való közzétételét követő napon hatályát veszti, és e  naptól nem 
alkalmazható. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a bíróság az önkormányzati rendelet vagy 
annak rendelkezése hatályvesztésének időpontját a (3) bekezdéstől eltérően állapíthatja meg, ha azt a jogbiztonság 
vagy az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok alapvető jogainak védelme indokolja.

 [23] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a  fenti lényegi alakisági követelményt mellőző önkormányzati rendeletalkotási 
eljárás miatt, a  jogbiztonság érdekében az  Ör.-t annak kihirdetése, 2022. május 18. napjára visszamenőleges 
hatállyal semmisítette meg a Kp. 146. § (4) bekezdése alapján.

Az döntés elvi tartalma

 [24] 1.   Az  út igénybevételéért előírt használati díj puszta átnevezése kártalanítás megfizetésére vonatkozó 
kötelezettséggé, nem változtat azon a  tényen, hogy az  önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása 
a közút használatán alapuló fizetési kötelezettség megállapítására.

2.  Az  elfogadását megelőzően aláírt önkormányzati rendeletet nem létezőnek kell tekinteni, ezért azt 
a kihirdetése napjára visszaható hatállyal kell megsemmisíteni.

Záró rész

 [25] A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
568/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel az alperes elnevezése Pest Megyei Kormányhivatalról 
Pest Vármegyei Kormányhivatalra változott.

 [26] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az  indítványt a  Kp. 141.  § (2)  bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, 
a jogkövetkezményeket a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 146. § (4) bekezdése alapján állapította meg.
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 [27] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 
(3) bekezdésén alapul.

 [28] Jelen eljárásban a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket 
maguk viselik.

 [29] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. január 24.

 Dr. Varga Zs. András sk. a tanács elnöke Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró

 Dr. Balogh Zsolt sk. bíró Dr. Horváth Tamás sk. bíró Dr. Patyi András sk. bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 24/2023. (I. 31.) KE határozata
államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.  törvény 
203. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá 204. § (1) és (2) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára megállapítom, 
hogy dr. Hoppál Péternek, a  Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárának e  megbízatása –  lemondására 
tekintettel – 2023. január 31-ei hatállyal megszűnik.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
202.  § (2)  bekezdése alapján, a  miniszterelnök javaslatára, Závogyán Magdolnát 2023. február 1-jei hatállyal 
a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2023. január 25.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. január 26.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/752-2/2023
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A Kormány 1016/2023. (I. 31.) Korm. határozata
a magyar–török közös kulturális évad 2024. évi megrendezéséről és finanszírozásáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a 2024. évben kiemelt kulturális programsorozat kerüljön megrendezésre Törökországban;
 2.  felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködve 

gondoskodjon az  1.  pont szerinti programsorozathoz kapcsolódó rendezvények megszervezéséről és 
lebonyolításáról;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2024. december 31.
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  kultúráért és innovációért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 

a  2.  pont szerinti feladat előkészítése és megvalósítása érdekében a  2024. évben 835 000 000 forint forrás 
rendelkezésre állásáról a 2024. évi központi költségvetés XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezete javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során
 4.  felhívja a  kultúráért és innovációért felelős minisztert az  1.  pont szerinti programsorozathoz kapcsolódó 

feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések – szükség esetén a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával 
történő – lefolytatására;

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően, a felmerülés ütemében
 5.  úgy határoz, hogy a  4.  pont szerinti beszerzésekre a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 

szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1017/2023. (I. 31.) Korm. határozata
a Kenderes Város Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó többlettámogatásról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022.  évi XXV.  törvénynek 
(a  továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm.  rendelet] 
1. mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete címrendjének a 10. Kenderes 
Város Önkormányzata kötelező feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatása címmel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  kötelező feladatok ellátásához szükséges 

működési célú támogatásként – 15 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak 
működési célú támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően 
megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 10. Kenderes Város Önkormányzata kötelező 
feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított forrás terhére külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Kenderes Város Önkormányzata 
(a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy a  támogatói okiratban rögzítse, hogy 
ha  az  Önkormányzat a  2024.  évben legalább az  egyedi támogatás mértékét elérő helyi iparűzési adó bevételre 
tesz szert, úgy legkésőbb 2024. május 15. napjáig a támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően – 2023. december 31-i felhasználási határidő meghatározásával – folyósítsa az  Önkormányzat 
számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1017/2023. (I. 31.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

401795 10 Kenderes Város Önkormányzata kötelező feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 15 000 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -15 000 000
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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás 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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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 15 000 000 15 000 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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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 6/2023. (I. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az energiaügyi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

Siklós Lilinek, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2023. január 31-ei hatállyal – megszűnt, egyidejűleg

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdése alapján – az  energiaügyi miniszter 
javaslatára –

dr. Holicza Pétert az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2023. február 1-jei hatállyal – kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 7/2023. (I. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (2)  bekezdés b)  pontja és 234.  § (1)  bekezdése 
alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –

Zsiga Tamás Lászlót, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – más fontos megbízatására 
tekintettel –

2023. január 31-ei hatállyal

felmentem, egyidejűleg

dr. Czermann Jánost a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

2023. február 1-jei hatállyal

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök


	A Kormány 22/2023. (I. 31.) Korm. rendelete
	a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 1/2023. (I. 31.) SZTFH rendelete
	a bányafelügyeleti, a szerencsejáték-felügyeleti és a dohánytermék-kiskereskedelem felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó személyek igazolványáról

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelete
	egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

	Az agrárminiszter 4/2023. (I. 31.) AM rendelete
	az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 
4/1998. (XI. 11.) EüM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.019/2022/6. számú határozata
	 

	A köztársasági elnök 24/2023. (I. 31.) KE határozata
	államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

	A Kormány 1016/2023. (I. 31.) Korm. határozata
	a magyar–török közös kulturális évad 2024. évi megrendezéséről és finanszírozásáról

	A Kormány 1017/2023. (I. 31.) Korm. határozata
	a Kenderes Város Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó többlettámogatásról

	A miniszterelnök 6/2023. (I. 31.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 7/2023. (I. 31.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről


		2023-01-31T23:44:52+0100
	Dr. Kupecki Nóra




