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III. Kormányrendeletek

A Kormány 40/2023. (II. 20.) Korm. rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti 
intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet és az ahhoz kapcsolódó további kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány 
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. alcím tekintetében 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. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 177/B.  § (1)  bekezdésében 
az „elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája” szövegrész helyébe az „elhunyt hivatásos, 
szerződéses, a  jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő vagy nyugállományú katona árvája” 
szöveg lép.

2. A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról szóló 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 7.  §-ában 
az „elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája” szövegrész helyébe az „elhunyt hivatásos, 
szerződéses, a  jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő vagy nyugállományú katona árvája” 
szöveg lép.

3. A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról szóló 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet 1.  §-ában 
az „elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája” szövegrész helyébe az „elhunyt hivatásos, 
szerződéses, a  jogszabály szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő vagy nyugállományú katona árvája” 
szöveg lép.

4. A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából 
megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A fegyveres és a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított 
szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1)  bekezdéstől eltérően időarányos visszatérítési kötelezettség terheli azt a  szolgálati juttatásban 
részesült katonát, akinek a  szolgálati viszonya a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény hatálya alá 
tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése szerint szűnik meg, és a szolgálati viszonya megszűnésének időpontjában nem 
rendelkezik három év folyamatos szolgálati viszonnyal.”
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5. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes 
veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti 
intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A  Hjt. 74.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  legénységi állomány azon tagja is visszailleszkedési támogatásra 
jogosult, akinek szolgálati viszonyát az (1) bekezdés szerinti felmentés alkalmazásával szüntették meg.”

6. § (1) Az R. 2. § (5) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnik, ha)
„d) a központi pénzügyi szervezet a jogosult kérelmére megszünteti,
e) a központi pénzügyi szervezet a (6) bekezdésben foglaltak szerint hivatalból megszünteti, vagy”

 (2) Az R. 2. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnik, ha)
„f ) a  jogosult a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati 
járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot veszi igénybe.”

7. §  Az R 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult vagy
b) a 2. § (5) bekezdés c) vagy f ) pontja szerinti személy
betölti a  rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, annak betöltése napjától a  Hjt. 2.  § 30.  pontjától eltérően 
nyugállományú katonának minősül.”

8. §  Az R. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  2.  § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy és családtagja a  Hjt. 140.  § (1) és 
(2) bekezdésétől eltérően
a) a regenerálódást segítő, rekreációs és üdültetési szolgáltatások,
b) a kegyeleti minősítés, a kegyeleti gondoskodás és a katonai temetés,
c) az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatások
közül a nyugállományú katonát és családtagját megillető juttatásra jogosult.
(2) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 
szóló törvény, valamint a  Hjt. rendelkezéseitől eltérően a  nyugállományú katonával megegyező módon jogosult 
az  egyenruha viselésére, azzal, hogy a  2.  § (1)  bekezdése szerinti időpontot megelőző napon viselt rendfokozatát 
a szolgálati juttatásban részesülésre utalással „hszj.” megjelöléssel viselheti.
(3) A  2.  § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a  (4)–(6)  bekezdésben foglalt eltérésekkel 
a nyugállományú katonát megillető lakhatási támogatásra jogosult.
(4) A 2. § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személy a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésében 
álló lakás juttatása iránti igénylést nem nyújthat be.
(5) A  2.  § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult személy lakáscélú munkáltatói kölcsön iránti igénylést 
a  felmentési idő alatt benyújthat, azzal, hogy az  igénylés a  szolgálati hely szerinti vonzáskörzetre, illetve életkori 
korlátokra vonatkozó jogszabályi feltételek hiányában is teljesíthető, ha a  jogosult a  felmentési idő alatt vagy 
a  felmentési idő lejártát követő 30 napon belül legalább 5  éves önkéntes műveleti vagy önkéntes területvédelmi 
tartalékosi szolgálati viszony létesítését vállalja. Ez  esetben a  lakáscélú munkáltatói kölcsön a  Hjt. felhatalmazása 
alapján kiadott miniszteri rendeletben foglalt feltételek szerint nyújtható, azzal, hogy a  munkáltatóikölcsön-
szerződést – egyösszegű, azonnali visszafizetési kötelezettség mellett – fel kell mondani akkor is, ha a  szolgálati 
juttatásra való jogosultság a 2. § (6) bekezdése alapján kerül megszüntetésre, vagy önkéntes tartalékosi szolgálati 
kötelezettségét az érintett nem teljesítette.
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(6) Ha a  2.  § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult személy a  szolgálati viszonya utolsó napján 
lízingelt lakóingatlanhoz kapcsolódó lízingdíj megfizetése céljából folyósított lakáspénzben részesült, kizárólag 
e lakóingatlan vonatkozásában a szolgálati viszonyának utolsó napján irányadó és megállapított lakáspénz számára, 
a  szolgálati vonzáskörzetre vonatkozó jogszabályi feltételek hiányában továbbfolyósítható önkéntes műveleti 
vagy önkéntes területvédelmi tartalékosi szolgálat vállalása esetén, e  szolgálat teljesítésének utolsó napjáig, de 
legfeljebb az érintett szolgálati viszonyának 1. § szerinti megszűnésétől számított két évig. Ez esetben a lakáspénz 
folyósítását meg kell szüntetni akkor is, ha a szolgálati juttatásra való jogosultság a 2. § (6) bekezdése alapján kerül 
megszüntetésre.
5/B.  § A  Hjt. 179–188.  §-át a  2.  § szerinti honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő személyre is alkalmazni kell, 
azzal, hogy e  rendelkezések alkalmazása során az  állomány tagja alatt a  honvédelemi szolgálati juttatásban 
részesülőt is érteni kell.”

9. § (1) Az R. 6. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állomány tagját a rendelkezési állomány (1) bekezdés szerinti időtartama alatt illetményként a rendelkezési 
állományba helyezést megelőző napon érvényes illetményéből számított távolléti díj illeti meg.
(2b) Az  állomány (1)  bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezett tagjára vonatkozó állományilletékes 
parancsnoki jogköröket a  központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja, személyügyi és pénzügyi ügyeinek 
intézését az a honvédelmi szervezet végzi, ahol az érintett a rendelkezési állományba helyezését megelőző utolsó 
szolgálati beosztását betöltötte.”

 (2) Az R. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Hjt. 74.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  legénységi állomány azon tagja is visszailleszkedési támogatásra 
jogosult, akinek szolgálati viszonyát a (3) bekezdés szerinti felmentés alkalmazásával szüntették meg.
(7) Az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére az  állományilletékes parancsnoki jogköröket 
a központi személyügyi szerv vezetője gyakorolja.”

10. §  Az R. 1.  § (1)  bekezdésében a  „25  év tényleges szolgálati” szövegrész helyébe a  „25  év – a  Hjt. 92.  § (1) és 
(2) bekezdése figyelembevételével számított – tényleges szolgálati” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 41/2023. (II. 20.) Korm. rendelete
az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel 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
1.  fix ár: a  negyedéves átlagárakból a  fixált áras időszakra számított átlagár, amely egyenlő a  negyedéves 

átlagárak adott negyedévek napjainak számával súlyozott átlagával, alkalmazva a 4. pont alapján figyelembe 
vett villamosenergia-vásárlási szerződéses képlet további elemeit;

2.  fixált áras időszak: a 2023. április 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszak;
3.  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)  alpont 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, a  helyi önkormányzat, 
az országos vagy a helyi nemzetiségi 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,
g) a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény szerinti 

közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény;
4.  negyedéves átlagár: az adott negyedéves villamos energia zsinór (BL) és csúcs (PL) energia termék átlagárak 

villamosenergia-vásárlási szerződéses árban szereplő súlyokkal képzett – a  villamosenergia-vásárlási 
szerződésben zsinór (BL), illetve csúcs (PL) indexálású képlet hiányában 50-50%-os – átlaga, azzal, hogy 
fixálási opciót tartalmazó villamosenergia-vásárlási szerződés esetén a  fixálási képlet, több fixálási opció 
esetén a leghosszabb időszakra vonatkozó képlet az irányadó;

5.  termék átlagár: az e rendelet szerinti nyilatkozattételi határidőt követő hatodik és huszadik munkanap közötti 
időszak tőzsdei napjain a  HUDEX szervezett villamosenergia-piacon publikált, 2023. második, harmadik és 
negyedik negyedévi pénzügyi zsinór (BL) és csúcs (PL) villamosenergia kontraktus elszámoló árak számtani 
átlaga időszakonként és termékenként külön-külön.

2. § (1) Az  intézmény és a  villamosenergia-kereskedő közötti, árindexált módszertan alapján az  árakat nem hirdetményi 
formában tartalmazó, e  rendelet hatálybalépésekor hatályos, teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási 
szerződésben foglaltaktól eltérően az  átadott villamos energiáért a  fixált áras időszakban fizetendő energiadíj 
az  intézmény ilyen tárgyú nyilatkozata alapján az  egyedi villamosenergia-vásárlási szerződésben szereplő 
villamosenergia-árképlet szerint meghatározott változó tőzsdei árparaméter helyett a  fix ár. Ha az  egyedi 
villamosenergia-vásárlási szerződés árfixálási opciót tartalmaz, akkor a  fix ár a  korábban árfixálással nem érintett 
villamosenergia-mennyiségre vonatkozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti árképzés akkor alkalmazandó, ha az  intézmény az e  rendelet hatálybalépését követő 
5.  munkanapig nyilatkozik a  villamosenergia-kereskedő felé, hogy az  e  rendelet értelmében vett intézménynek 
minősül, és az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő elmulasztása jogvesztő.
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 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
a) a villamosenergia-kereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül,
b) az a) alpont szerinti elektronikus felület hiánya esetén az e célra létrehozott e-mail-címre történő elektronikus 

levél megküldésével,
a felhasználó e-mail-címének megjelölésével tehető meg.

 (4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat fogadását a villamosenergia-kereskedő – haladéktalanul – elektronikus levélben 
visszaigazolja a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.

 (5) A (3) bekezdéstől eltérő formában megtett nyilatkozat érvénytelen.
 (6) A villamosenergia-kereskedő az intézményt a nyilatkozatban megadott e-mail-címen az e rendelet hatálybalépését 

követő 25. munkanapig tájékoztatja az (1) bekezdés alapján alkalmazott árképzésről.

3. §  Az intézmény az  e  rendelet alapján a  villamosenergia-vásárlási 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

A Kormány 42/2023. (II. 20.) Korm. rendelete
egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § A beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.”

2. §  A 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
42/2023.  (II.  20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3/B.  §-át a  Módr6. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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2. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018.  (VII.  27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet] 3.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 34., 42., 58., 63., 69., 71., 78., 79., 83., 85., 86., 100., 101. és 108. sora 
szerinti beruházás esetében nem kell alkalmazni a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.”

4. §  A 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet a következő 116. §-sal egészül ki:
„116.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
42/2023.  (II.  20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr108.) megállapított 3.  § (2a)  bekezdését 
a Módr108. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 323/2020. (VII. 1.) 
Korm. rendelet] 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Beruházások tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.”

6. §  A 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 42/2023.  (II.  20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 1.  § (6)  bekezdését 
a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet] a következő 3/C. §-sal 
egészül ki:
„3/C. § A Beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját.”

8. §  A 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
42/2023.  (II.  20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3/C.  §-át a  Módr4. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 43/2023. (II. 20.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet] 16.  §-a a  következő 
80–81. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„80. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki fejlődéshez 
történő hozzáigazítás céljából, az  ólom bizmut-stroncium-kalcium-réz-oxid szupravezető kábelekben és 
huzalokban, valamint ezek elektromos csatlakozásaiban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2022. május 12-i (EU) 2022/1631 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
81. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki fejlődéshez 
történő hozzáigazítás céljából, az  ólom egyes mágneses rezonanciás képalkotó eszközökben való használatára 
vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 12-i (EU) 2022/1632 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

4. §  Ez a rendelet
a) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez 

történő hozzáigazítás céljából, az  ólom bizmut-stroncium-kalcium-réz-oxid szupravezető kábelekben 
és huzalokban, valamint ezek elektromos csatlakozásaiban való használatára vonatkozó mentesség 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 12-i (EU) 2022/1631 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági irányelvnek és

b) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából, az  ólom egyes mágneses rezonanciás képalkotó eszközökben 
való használatára vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 12-i  
(EU) 2022/1632 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 43/2023. (II. 20.) Korm. rendelethez

 1.  A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontja a következő c) és d) alponttal egészül ki:
„c) olyan nem integrált MRI-tekercsekben alkalmaznak, amelyek esetében az  adott modellre vonatkozó 
megfelelőségi nyilatkozatot első alkalommal 2022. szeptember 23. előtt állították ki, vagy
d) olyan integrált tekercseket tartalmazó MRI-eszközökben alkalmaznak, amelyek a  mágneses rezonanciás orvosi 
képalkotó berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben 
használatosak, és amelyek esetében a megfelelőségi nyilatkozatot első alkalommal 2024. június 30. előtt állították ki  
− a mentesség 2027. június 30-án lejár.”

 2.  A 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 52. ponttal egészül ki:
„52. Bizmut-stroncium-kalcium-réz-oxid (BSCCO) szupravezető kábelekben és huzalokban lévő és az  ilyen huzalok 
elektromos csatlakozásaiban található ólom − a mentesség 2027. június 30-án lejár.”

A Kormány 44/2023. (II. 20.) Korm. rendelete
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5., 6. és 
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Komárom város külterületén az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
025/2, 029/2, 031/1, 031/5, 031/6, 031/10, 031/7, 031/8, 031/9, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 032, 033/1, 
033/2, 033/3, 033/4, 036/1, 036/2, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 
036/15, 036/16, 036/17, 038/2, valamint belterületén az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 7135/12, 7135/13, 7135/14 
helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé 
válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló ipari park bővítésével, valamint munkahelyteremtő 
beruházás megvalósításával kapcsolatos beruházással függnek össze.”

2. §  Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 44/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr4.) megállapított 1.  § (1)  bekezdését és 4/A.  § 
(1) bekezdését a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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3. §  Az R. 4/A.  § (1)  bekezdésében az „Az 1.  § (1)  bekezdésében meghatározott földrészletek közül a  2.  mellékletben 
megjelölt, az  Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a  továbbiakban: EOV koordináták) 
által lehatárolt ingatlanrészen” szövegrész helyébe az „Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül 
a  2.  mellékletben megjelölt, az  Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a  továbbiakban: 
EOV koordináták) által lehatárolt ingatlanrészen, valamint a  Komárom város külterületén az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 036/1, 036/2, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 
036/16, 036/17, 038/2 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 6/X. §-sal egészül ki:
„6/X.  § A  2.  mellékletben foglalt táblázat 92. sora szerinti beruházás tekintetében településképi szakmai 
konzultációnak nincs helye.”

2. §  Az R. a következő 61. §-sal egészül ki:
„61.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr53.) módosított 3.  § (3)  bekezdését, 
3.  § (5)  bekezdését, 6/X.  §-át, valamint 2.  mellékletében foglalt táblázat 92. sorát a  Módr53. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. §  Az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „84–91. sora” szövegrész helyébe a „84–92. sora” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében a „86–91. sora” szövegrész helyébe a „86–92. sora” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 45/2023. (II. 20.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 92. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt főispán)

92.
Köznevelési intézmény 
korszerűsítése

Budapest VII. kerület 
közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
33379 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető főispán
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2023. (II. 20.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„a) a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű és központi kezelésű 
előirányzatra (a  továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontja 
szerint a  fejezetet irányító szerv vezetője a  Kormánynak a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),”
([az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.)

2. §  Az R. 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/B. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. mellékletben foglalt táblázat
1. 5., 6., 7., 8., 8b., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 19a., 20. és 21. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
szerinti csekély összegű támogatás,
2. 5., 6., 7., 9., 10., 14., 15., 19a. és 21. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
3. 7., 8., 8b. és 21. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14.  cikke szerinti regionális beruházási 
támogatás,
4. 7. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
5. 7., 8., 8b., 14., 19a. és 21. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 56.  cikke szerinti helyi infrastruktúrára 
irányuló támogatás,
6. 8a., 11a. és 12. sora alapján a 4–23/A. alcím szerinti támogatás,
7. 8a. és 13. sora alapján az  Európai Bizottság SA.46515 (2016/N) és SA.59053 (2020/N) számú határozatában 
foglaltakkal összhangban a  2014–2020 időszakra vonatkozó, az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások (2014/C 204/01) 1.1.10.1.  pontja szerinti, a  tudástranszferhez 
és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás, 1.1.10.2.  pontja szerinti, a  tanácsadási szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás, 1.1.11. pontja szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából, valamint 
1.3.2. pontja szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó támogatás,
8. 19b. sora alapján a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
8/F–8/Z. §-a szerinti támogatás,
9. 4–26. sora alapján az SA.104850 számú, valamint az azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal 
összhangban „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza 
szerinti támogatás
nyújtható.”
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3. §  Az R. III. Fejezete a következő 23/A. alcímmel egészül ki:
„23/A. Válságtámogatás
40/A.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni 
orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022. október 28-i, 
2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: válságközlemény) 
2.1.  szakaszának szabályaival összhangban, az  ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozik.
(2) A  támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke 
formájában nyújtott támogatás esetén a  hitel teljes névértékét vagy a  tőke teljes összegét kell figyelembe venni 
a 40/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.
(3) A támogatás 2023. december 31-ig ítélhető oda.
(4) A hitel formájában nyújtott támogatás tőke formájában nyújtott támogatássá alakítható 2024. június 30-ig úgy, 
hogy az átalakított támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 40/C. § (1)–(3) bekezdése 
szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de a  kedvezményezettnek ezen alcím egyéb feltételeinek az  átalakításkor is 
meg kell felelnie.
40/B.  § (1) Nem részesülhet támogatásban a  válságközlemény 8–18.  pontjában felsorolt jogi aktusokban 
meghatározott szankciók, valamint a  válságközlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által 
Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, 
így különösen nem részesülhet támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett 
jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(3) A támogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze 
az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.
(4) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
nem határozatható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
(5) A  halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozhat  
a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé.
40/C. § (1) A támogatás támogatástartalma a válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a  (2) és (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a  válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja 
meg a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen 
nyújtott támogatás támogatástartalma a  válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenységet folytat, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő felső 
határok vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely biztosítja 
az  érintett tevékenységekre vonatkozó, (1)–(3)  bekezdés szerinti felső határok betartását és azt, hogy a  teljes 
maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg 
a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) Ha egy vállalkozás a  (2) és (3)  bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a  teljes maximális támogatási 
összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg 
a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
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40/D.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  40/C.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
40/E. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg 
túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 40/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 40/C.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
(4) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a  támogatás nem halmozható „A gazdaságnak 
a  jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret módosítása” című, 2022. november 7-i, 2022/C 423/04 számú európai bizottsági 
közleménnyel módosított, „A gazdaságnak a  jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását 
célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatodik módosítása, és az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról 
szóló, a  tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosítása” című, 2021. november 24-i, 
2021/C 473/01 számú európai bizottsági közlemény 3.13. szakasza szerinti támogatással.
40/F.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden  év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  válságközlemény 81.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

4. §  Az R. 42. §-a a következő (28) bekezdéssel egészül ki:
„(28) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló 
módosításáról szóló 1/2023. (II. 20.) MvM rendelettel (a  továbbiakban: Módr26.) megállapított rendelkezéseit 
a Módr26. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az R. 43. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását 
célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

6. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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7. §  Az R.
a) 2/A. §-ában az „1. és 2. melléklet alapján, a 4–23. alcím szerinti” szövegrész helyébe az „1. melléklet alapján, 

a 4–23/A. alcím szerinti” szöveg,
b) 4. § 39a. pontjában és 11/C. § (4) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „2022. évi” szövegrész helyébe a „2023. évi” szöveg,
d) 1. mellékletében foglalt táblázat F:21 mezőjében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg,
e) 1. mellékletében foglalt táblázat C:22 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
f ) 1. mellékletében foglalt táblázat F:22 mezőjében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 1.  § c)  pontjában a „ ,  valamint az  a)  pont szerinti XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetben 

a  költségvetési  év során megállapított új Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatokra” szövegrész,

b) 2. melléklete.
 (2) Hatályukat vesztik az R. 2. §-ában az „és a 2.” szövegrészek.

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

10. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet,

d) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,

e) „Az állami támogatásokra vonatkozó, az  Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a  gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény,

f ) az Európai Bizottság SA.46515 (2016/N) és SA.59053 (2020/N) számú határozata
szerinti támogatást tartalmaz.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) MvM rendelethez

 

 
1. melléklet az …/2023. (  ….  ) MvM rendelethez 
 

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. és 8b. sorral egészül ki:  

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

1. 
ÁHT 

azonosító 
Cím- 
név Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetésben részesülők  
köre 

Támogatás 
biztosításának módja Támogatási előleg 

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

                
8a. 387817      30/1/22 Aktív kikapcsolódást szolgáló 

feladatok, programok, beruházások 
a) az aktív 
Magyarországért felelős 
államtitkár a 
Miniszterelnökség 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
szóló 5/2022. (VI. 17.)  
MvM utasítás  
58–61. §-ában 
meghatározott 
feladatainak 
végrehajtására; 
b) az aktív 
Magyarországért felelős 
államtitkár részére 
kormányhatározatban  
a feladatkörébe utalt 
egyéb feladatok 
végrehajtására; 
c) az előirányzat céljaihoz 
kapcsolódó határon túlra 
nyújtott támogatáshoz,  
a határon túli 
költségvetési 
támogatások sajátos 
szabályairól szóló  
98/2012. (V. 15.)  
Korm. rendeletben  
[a továbbiakban:  
98/2012. (V. 15.)  
Korm. rendelet] 
foglaltakkal összhangban 
használható fel. 
 
Az a)–c) pont esetében  
a költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

az F:8a. mező  
a)–c) pontja 
esetében  
helyi 
önkormányzat és 
az általa 
fenntartott 
költségvetési 
szerv, nemzetiségi 
önkormányzat és 
az általa 
fenntartott 
költségvetési 
szerv, központi 
költségvetési szerv 
és az általa 
fenntartott 
költségvetési 
szerv, civil 
szervezet, 
köztestületi 
költségvetési 
szerv, egyházi jogi 
személy, szakmai 
érdekképviselet, 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, egyéni 
cég,  
a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet  
2. § (1) bekez-
désében 
meghatározott 
személyek és 
szervezetek, 
Európai Területi 
Társulás 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
jogszabály vagy 
egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatói 
okirattal vagy 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan 
történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy 
okirat szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése alapján  
a költség-
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

– igénybe vehető – 
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8b. 387562   30/1/26 Kerékpáros fejlesztések a) Az előirányzat  
a kerékpározás növekvő 
népszerűségére és 
fenntarthatósági, 
klímavédelmi, turisztikai, 
nemzetgazdasági, 
továbbá egészségügyi 
szempontokra tekintettel 
támogatja a kerékpáros 
útvonalak fejlesztését  
a kiemelt kerékpáros 
útvonalak fejlesztésének 
finanszírozásáról szóló 
1731/2018. (XII. 18.)  
Korm. határozat alapján.  
b) Az előirányzat forrást 
biztosít az országos 
turisztikai és a térségi 
kerékpárutak fejlesztésére, 
továbbá a kerékpárutak 
tervezésére és az építését 
szabályozó műszaki 
előírások, szabványok és 
útmutatók elkészítésére,  
a kerékpáros 
infrastruktúra-fejlesztésre, 
valamint a kerékpáros 
hálózat nyilvántartására 
szolgáló térinformatikai 
rendszer (KENYI) 
fejlesztésére.  
c) Az előirányzat fedezetet 
nyújt a kerékpáros 
létesítmények fejlesztése 
feladatra.  
d) Az előirányzat  
a kerékpárforgalmi 
létesítmények 
működtetéséhez 
kapcsolódó feladatokról 
szóló 1674/2016. (XI. 29.) 
Korm. határozat alapján 
forrást biztosít  
a kerékpárforgalmi hálózat 
részét képező 
létesítmények és 
tartozékaik 
működtetésére 
(üzemeltetés, fenntartás, 
felújítás). 
 
Az a)–d) pont esetében  
a költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

az F:8b. mező  
a)–d) pontja 
esetében civil 
szervezet, 
települési 
önkormányzat, 
vármegyei 
önkormányzat, 
költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
jogszabály vagy 
egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatói 
okirattal vagy 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítés-
arányos 
kifizetéssel 

szerződés vagy 
okirat szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése alapján  
a költség-
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

– igénybe vehető – 
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép: 
 

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők  

köre 
Támogatás 

biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

 
11. 399028   30/1/41 Magyar 

Falu Program 
megvalósításához 
kapcsolódó 
támogatások 

           

 
 

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki: 
 

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők  

köre 
Támogatás 

biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

                
11a. 376273    30/1/41/2 Magyar Falu 

Program 
a) Falusi Útalap:  
Az előirányzat nyújt 
fedezetet a Magyar Falu 
Program keretében 
megvalósuló alsóbbrendű 
utak felújítására. 
b) Magyar Falu Program 
alprogramjainak 
támogatása:  
Az előirányzat a magyar 
kistelepülések 
népességmegtartó 
erejének növelése 
érdekében, a Magyar Falu 
Program keretében 
megvalósuló 
programelemek 
támogatására  
használható fel. 
c) Kistelepülési üzletek 
támogatása:  
Az előirányzat fedezetet 
nyújt a Magyar Falu 
Program keretében  
a gazdasági 
tevékenységet végző 
vállalkozások 
támogatására,  
a Gazdaság-újraindítási 
Akcióterv keretében  
a kistelepülési üzletek 
támogatásáról szóló 
62/2021. (II. 12.)  
Korm. rendelet alapján. 
d) Falusi Civil Alap:  
Az előirányzat célja  
a Magyar Falu Program 
keretében megvalósuló 
civil program elemeként  
a civil közösségi 
tevékenységek és azok 
végzése feltételeinek 
támogatása. 

az F:11a. mező  
a)–e) pontja 
esetében helyi 
önkormányzat, 
költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, továbbá 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, 
szövetkezet, 
jogszabály alapján 
jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, helyi 
önkormányzatok 
társulásai, egyházi 
jogi személy, 
egyesület, 
alapítvány, 
nonprofit, 
valamint 
közhasznú 
jogállású szervezet 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
jogszabály vagy 
egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatói 
okirattal vagy 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan 
történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy 
okirat szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése alapján 
a költség-
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

– igénybe vehető – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2023. évi 25. szám

 
749

 

e) A kistelepülési 
élelmiszerüzletek 
a megnövekedett 
költségeikhez történő 
hozzájárulás érdekében 
nyújtott Válságtámogatás 
a kistelepülési üzletek 
támogatásának 
biztosításáról szóló 
1539/2022. (XI. 14.)  
Korm. határozat alapján. 
 
Az a)–e) pont esetében  
a költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

 
 
4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő sor lép:  

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők  

köre 
Támogatás 

biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

                
16. 348351 

  
30/1/60 Fővárosi és vármegyei 
kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
egyéb feladatok  

a) a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalról szóló  
22/2012. (II. 29.)  
Korm. rendelet 8. §  
(14) bekezdése szerinti 
felügyeleti díj 
fogadásának és 
továbbutalásának, 
valamint a kormány-
hivatalokat megillető 
felügyeleti díjak 
átutalásának biztosítása, 
azzal, hogy a kormány-
hivatalokat mint  
az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerveket 
megillető díjak  
az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi  
XLVI. törvény 47/B. §  
(10) bekezdésében 
meghatározott 
felhasználási célokra 
használhatók fel 
b) a fővárosi és vármegyei 
kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 
568/2022. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 11. §-a 
alapján a közigazgatás 
fejlesztésével és 
korszerűsítésével 

az F:16 mező  
a) pontja esetében 
központi 
költségvetési 
szerv, 
az F:16 mező  
b) pontja esetében 
Lechner 
Tudásközpont 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
jogszabály vagy 
egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatói 
okirattal vagy 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható  

egy összegben 
vagy időarányos 
vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

okirat vagy 
szerződés 
szerint  

az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése alapján, 
a költség-
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

– – – 
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kapcsolatos kormányzati 
feladatok területi 
összehangolásával, 
valamint 
a Miniszterelnökség, 
illetve a kormányhivatalok 
által indított projektek 
keretében megvalósuló 
informatikai 
alkalmazásfejlesztések 
irányításával 
kapcsolatosan felmerülő 
költségek biztosítása 
 
Az a)–b) pont esetében  
a költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

 
 

5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő sor lép:  
 

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők  

köre 
Támogatás 

biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

                
19. 391840 

  

30/1/69 Közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, 
valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás 
nyújtásához szükséges forrás biztosítása 

a) közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány létesítéséhez 
szükséges, a közfeladatot 
ellátó közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítványokról szóló 
2021. évi IX. törvény  
(a továbbiakban:  
KEKVA tv.) 18. §  
(1) bekezdés a) pontja 
alapján a KEKVA tv. 4. §  
(1) bekezdése szerinti 
vagyonjuttatás 
(tőkeminimum) 
biztosítása 
b) közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány részére  
a KEKVA tv. 18. §  
(1) bekezdés b) pontja 
alapján a KEKVA tv. 19. § 
(1) bekezdése szerinti 
vagyoni juttatás nyújtása  
a Kormány egyedi 
döntésén alapuló 
megállapodás alapján 
c) közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítványhoz való 
csatlakozás érdekében  
a KEKVA tv. 18. §  
(1) bekezdés b) pontja 

az F:19 mező  
a) pontja esetében 
a civil szervezetek 
bírósági 
nyilvántartásáról 
és az ezzel 
összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 
2011. évi  
CLXXXI. törvény  
(a továbbiakban: 
2011. évi  
CLXXXI. törvény) 
49. § (1) bekezdés  
b) pont  
ba) alpontjában 
megjelölt célból  
a 2011. évi  
CLXXXI. törvény 
49. § (1) bekezdés  
b) pont  
ba) alpontjában 
megjelöltek 
részére, a 2011. évi 
CLXXXI. törvény 
49. § (1) bekezdés  
b) pont  
ba) alpontjában 
foglaltak szerint; 
az F:19 mező  
b) pontja esetében 
közfeladatot ellátó 
közérdekű 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– – – 
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alapján a KEKVA tv. 19. § 
(1) bekezdése szerinti 
vagyoni juttatás 
biztosítása, a KEKVA tv. 
által előzetesen 
közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvánnyá minősített 
közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítványhoz való 
csatlakozás érdekében  
a KEKVA tv. által 
előzetesen közfeladatot 
ellátó közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvánnyá minősített 
alapítvány, közalapítvány, 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány részére  
a KEKVA tv. szerinti 
vagyonjuttatás biztosítása 
d) közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány részére  
a KEKVA tv. 18. §  
(1) bekezdés a) pontja 
alapján a KEKVA tv. 4. §  
(6) bekezdése szerinti  
vagyonnövelési célú 
vagyonjuttatás biztosítása 

vagyonkezelő 
alapítvány; 
az F:19 mező  
c) pontja esetében 
közfeladatot ellátó 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány, illetve  
a KEKVA tv. alapján 
előzetesen azzá 
minősített 
közfeladatot ellátó 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány; 
az F:19 mező  
d) pontja esetében 
közfeladatot ellátó 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány 

 
 

6. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. és 19b. sorral egészül ki:  
 

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név 

Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők  
köre 

Támogatás 
biztosításának módja 

Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

 
19a. 388217 

  
30/1/75 Kulturális értékmegőrző beruházások a) az Európa Kulturális 

Fővárosa 2023 cím 
viselésével kapcsolatos 
feladatok támogatása  
b) a Nemzeti Hauszmann 
Terv, valamint a Nemzeti 
Hauszmann Program 
előkészítésével és 
végrehajtásával 
összefüggő feladatok, 
valamint a Budai 
Palotanegyed és  
a Polgárváros 
nagyszabású 
rekonstrukciója, továbbá 
Hauszmann Alajos 
építészeti és kulturális 
hagyatékához, annak 
fenntartásához 
kapcsolódó egyéb 
feladatok és beruházások 
támogatása 
c) a Hauszmann 
Alapítvány részére mint 

az F:19a. mező  
a)–b) pontja 
esetében civil 
szervezet, jogi 
személy, központi 
költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzat által 
fenntartott 
intézmény, 
köztestület, 
egyesület, 
alapítvány, 
nonprofit, 
valamint 
közhasznú 
jogállású 
szervezet, 
költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság;  
az F:19a. 

az F:19a. mező  
a)–b) pontja 
esetében az Áht. 
48. § (1) bekez-
dése szerint, 
jogszabály vagy 
egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal;  
az F:19a. mező 
c) pontja 
esetében – 

az F:19a. mező 
a)–b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosítható; 
az F:19a. mező 
c) pontja 
esetében – 

az F:19a. mező 
a)–b) pontja 
esetében  
egy összegben 
vagy időarányos 
vagy 
teljesítésarányos 
részletekben;  
az F:19a. mező 
c) pontja 
esetében – 

az F:19a. mező 
a)–b) pontja 
esetében 
szerződés vagy 
okirat vagy 
megállapodás 
szerint;  
az F:19a. mező 
c) pontja 
esetében – 

az F:19a. 
mező 
a)–b) pontja 
esetében  
az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése alapján, 
a költség-
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül;  
az F:19a. 
mező 
c) pontja 
esetében – 

– az F:19a. mező  
a)–b) pontja esetében 
igénybe vehető;  
az F:19a. mező  
c) pontja esetében – 

– 



752 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2023. évi 25. szám
 

 

közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány részére  
a KEKVA tv., az alapító 
okirat és a Kormány 
egyedi döntésében 
meghatározott feladatok, 
célok és beruházások 
megvalósítása és az azzal 
kapcsolatos, működéshez 
szükséges kiadások 
finanszírozása érdekében 
pénzbeli vagyoni juttatás 
rendelkezésre bocsátása 
 
Az a)–c) pont esetében  
a költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

mező c) pontja 
esetében  
a Hauszmann 
Alapítvány 

19b. 358951 
  

30/1/78 Modern Városok Program A Modern Városok 
Program megvalósítása,  
a Modern Városok 
Program megvalósításáról 
szóló 
kormányrendeletben 
foglaltak szerint.  
A költségvetési támogatás 
a támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

a Modern Városok 
Program 
megvalósításáról 
szóló kormány-
rendeletben 
foglaltak szerint 

a Modern 
Városok Program 
megvalósításáról 
szóló kormány-
rendeletben 
foglaltak szerint 
támogatói 
okirattal 

a Modern 
Városok 
Program 
megvalósí-
tásáról szóló 
kormány- 
rendeletben 
foglaltak 
szerint 

egy összegben 
vagy időarányos 
részletekben a 
Modern Városok 
Program 
megvalósításáról 
szóló kormány-
rendeletben 
foglaltak szerint 

okirat szerint a Modern 
Városok 
Program 
megvalósí-
tásáról szóló 
kormány-
rendeletben 
foglaltak 
szerint 

– – – 
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7. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sora helyébe a következő sorok lépnek:  
 

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők  

köre 
Támogatás 

biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 
szervezete) 

                
25. 349317 

  
32/7/1 A Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

          

26. 376562 

  

 
32/7/1/1 
Miniszterelnökség 
tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó 
gazdasági társaságok 
forrásjuttatásai 

A Miniszterelnökség 
tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó 
gazdasági társaságok 
a) tőkeemelésének és 
pótbefizetésének, 
b) tulajdonosi 
támogatásának 
finanszírozása. 
A b) pont esetében  
a tulajdonosi támogatás 
már megkezdett vagy 
megvalósult 
tevékenységre is 
nyújtható. 

Miniszterelnökség 
tulajdonosi 
joggyakorlásába 
tartozó gazdasági 
társaság 

az F:26 mező 
a) pontja 
esetében – 
 
az F:26 mező  
b) pontja 
esetében az Áht. 
szerinti, az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
jóváhagyása 
esetén,  
a támogatói 
okiratban vagy  
 
támogatási 
szerződésben 
foglaltaknak 
megfelelően 

az F:26 mező 
a) pontja 
esetében – 
 
az F:26 mező  
b) pontja 
esetében 
előleg 
biztosítható 

az F:26 mező 
a) pontja 
esetében 
alapítói 
határozatban 
foglaltak szerint, 
tőkeemelés vagy 
pótbefizetés 
jogcímén 
 
az F:26 mező  
b) pontja 
esetében  
egy összegben 
vagy idő- vagy 
teljesítésarányos 
részletekben 

az F:26 mező 
a) pontja 
esetében: 
pótbefizetés 
esetén 
szerződés 
szerint 
 
az F:26 mező 
b) pontja 
esetében 
támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat szerint 

az F:26 mező 
a) pontja 
esetében – 
 
az F:26 mező 
b) pontja 
esetében  
az Ávr. 84. § 
(2) bekez-
dése szerinti 
lehetséges 
biztosítékok, 
a tulajdonosi 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

– – – 
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Az építési és közlekedési miniszter 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelete
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 
módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 12.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII.  törvény 82.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében 
és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 16.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 18.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 9. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148.  § 
(1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
gazdaságfejlesztési miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
66. § (1) bekezdés 7. és 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 40.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés l) és w)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés g)  pont 1–4.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
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a 14. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 2.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a) 12. § (9b) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 10.  melléklet I. rész 8.  pont 8.1.  alpontjában a  „fővárosi/megyei” szövegrész helyébe a  „fővárosi vagy 

vármegyei” szöveg,
c) 10.  melléklet I. rész 8.  pont 8.4.  alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, valamint 

a „fővárosi/megyei” szövegrész helyébe a „fővárosi vagy vármegyei” szöveg,
d) 10.  melléklet I. rész 8.  pont 8.5.  alpontjában a  „fővárosi/megyei” szövegrész helyébe a  „fővárosi vagy 

vármegyei” szöveg
lép.

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

2. §  Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 2. mellékletében foglalt táblázat A oszlopában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

3. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

3. §  Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyehatárokon” szövegrész helyébe a „vármegyehatárokon” szöveg,
b) Melléklet Függelékében a II.1. pont 1.1.2.1. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

4. A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló  
33/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosítása

4. §  A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet
a) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdés e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdés i) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

5. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló  
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

5. §  A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 
2. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.



756 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 25. szám 

6. A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló  
103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet módosítása

6. §  A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
a) 4. számú melléklet 1.3.10. pont e) alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. számú melléklet 1.4.8.3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

7. §  A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 9.  § (3)  bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 
szöveg lép.

8. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes 
bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

8. §  A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési 
kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet 3.  §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.

9. A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló  
15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosítása

9. §  A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés g) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdés f ) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

10. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos 
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és 
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

10. §  Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról, a  bírságok kivetésének részletes szabályairól és a  bírságok felhasználásának 
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
a) 2. § b) pont bb) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
b) 2. § b) pont bc) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 2. § b) pont bd) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
d) 2. § b) pont be) alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 1. melléklet 3. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
f ) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A oszlopában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg
lép.

11. Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos 
piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet módosítása

11. §  Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti 
eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 
szöveg lép.
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12. A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, 
vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 
53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosítása

12. §  A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről 
és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet
a) 7.  melléklet 2.  pont 2.1.  alpontjában a  „megye” szövegrész helyébe a  „vármegye” szöveg és az  „area” 

szövegrész helyébe a „county” szöveg,
b) 7.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában a  „megye” szövegrész helyébe a  „vármegye” szöveg és az  „area” 

szövegrész helyébe a „county” szöveg
lép.

13. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok 
díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása

13. §  A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 
45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, a „megyei” szövegrészek helyébe 

a „vármegyei” szöveg, valamint az „A megyei” szövegrészek helyébe az „A vármegyei” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, valamint a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
c) 19. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, valamint a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg,
d) 22. § (5) bekezdésében a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg, valamint a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg,
e) 1. mellékletében foglalt táblázat A oszlopában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,
f ) 2. mellékletében foglalt táblázat E:1 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg
lép.

14. Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet módosítása

14. §  Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 5. melléklet I. rész 5. pontjában a „megyék” szövegrész 
helyébe a „vármegyék” szöveg lép.

15. Záró rendelkezések

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

  Lázár János s. k.,
  építési és közlekedési miniszter
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A honvédelmi miniszter 3/2023. (II. 20.) HM rendelete
a honvédelmi szolgálati juttatással kapcsolatos eljárásrendről

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről 
szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása

1. §  A Magyar Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt honvédelmi szervezete (a  továbbiakban: 
központi személyügyi szerv) a  honvédelmi szolgálati juttatás megállapítása érdekében megküldi a  honvédelmi 
szervezetek központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint 
központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezetének (a  továbbiakban: központi pénzügyi szervezet) 
a felmentési idő kezdőnapját követő 15 napon belül a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá 
tartozókra vonatkozó egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 8/2023. (I. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. §-án alapuló, az állomány tagja szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló határozatot.

2. § (1) A  központi pénzügyi szervezet a  honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozatban tájékoztatja 
a  honvédelmi szolgálati juttatásra jogosultat az  R. 5.  § (1)  bekezdése alapján teljesítendő bejelentési 
kötelezettségéről, valamint az R. 2. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról.

 (2) A (1) bekezdés szerinti határozatot közölni kell
a) a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosulttal,
b) a központi személyügyi szervvel és
c) a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult állományilletékes parancsnokával.

2. A honvédelmi szolgálati juttatás folyósítása

3. § (1) A  központi pénzügyi szervezet a  honvédelmi szolgálati juttatást havonta utólag, a  tárgyhónapot követő hónap 
10. napjáig a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

 (2) Ha a  honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat az  R. 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
időpontot követően emelkedik jogerőre, a  központi pénzügyi szervezet a  honvédelmi szolgálati juttatásra 
való jogosultság kezdő napjától a  honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat jogerőre 
emelkedésének napjáig járó honvédelmi szolgálati juttatás összegét visszamenőleg, a honvédelmi szolgálati juttatás 
összegét megállapító határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónap 10. napjáig a honvédelmi szolgálati 
juttatásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

 (3) Ha a honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat az adott hónap 20. napját követően emelkedik 
jogerőre, a  központi pénzügyi szervezet a  honvédelmi szolgálati juttatást – az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően – 
a  honvédelmi szolgálati juttatás összegét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő második hónap 
10. napjáig a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történő átutalással folyósítja.

 (4) A  honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság hóközi megállapítása, az  R. 2.  § (5)  bekezdése szerinti 
megszűnése esetén a  törthónapra járó honvédelmi szolgálati juttatás összegének meghatározásakor a  teljes 
hónapra járó honvédelmi szolgálati juttatás összegét el kell osztani az adott hónap naptári napjainak a számával, és 
az  így kapott, forintra kerekített összeget meg kell szorozni a törthónap azon naptári napjainak a számával, amely 
alatt a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság fennállt.

3. A honvédelmi szolgálati juttatás kérelemre történő megszüntetése

4. §  A  honvédelmi szolgálati juttatásra jogosult a  honvédelmi szolgálati juttatás megszüntetésére irányuló kérelmét 
a központi pénzügyi szervezetnél írásban nyújthatja be.
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4. A honvédelmi szolgálati juttatás megszűnése, megszüntetése

5. § (1) A  központi pénzügyi szervezet a  honvédelmi szolgálati juttatást az  R. 2.  § (5)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában 
foglaltakról történő tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a  megszűnés, megszüntetés okának időpontjára 
visszamenőleges hatállyal megszünteti.

 (2) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi szolgálati juttatást az R. 2. § (5) bekezdés d) pontja szerinti kérelemben 
megjelölt időponttól vagy annak hiányában a  kérelem központi pénzügyi szervezethez történő beérkezésének 
időpontjára visszamenőleges hatállyal megszünteti.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szolgálati juttatás megszűnéséről, megszüntetéséről a központi pénzügyi 
szervezet indokolt határozatban dönt.

 (4) A  honvédelmi szolgálati juttatás megszűnése, megszüntetése tárgyában hozott határozat fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajtható.

5. A honvédelmi szolgálati juttatás emelése

6. §  A  honvédelmi szolgálati juttatás összegének az  R. 2.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerinti emelését – az  öregségi 
nyugdíjak emelésének kezdő napjáig történő visszamenőleges hatállyal, az öregségi nyugdíjak emelésének kezdő 
napját követő 60 napon belül – a központi pénzügyi szervezet határozathozatal mellőzésével állapítja meg.

6. A honvédelmi szolgálati juttatás felülvizsgálata

7. §  Az  R. 2.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti ellátás megállapításáról a  központi pénzügyi szervezetet – kérelmére – 
az ellátást folyósító szerv tájékoztatja.

7. Igazolás a honvédelmi szolgálati juttatásban való részesülésről

8. § (1) A honvédelmi szolgálati juttatáshoz kapcsolódó jogosultságok igazolása céljából a honvédelmi szolgálati juttatásra 
jogosult kérelmére a központi pénzügyi szervezet a kérelem központi pénzügyi szervezethez történő megérkezését 
követő 15 napon belül a  honvédelmi szolgálati juttatásban részesülés tényéről igazolást állít ki, amelynek 
érvényességi ideje a kiállítástól számított egy év.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, a  honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság R. 2.  § (5)  bekezdése szerinti 
megszűnése esetén az igazolás érvényét veszti.

8. Jogorvoslat

9. § (1) Az  e  rendelet szerinti határozat elleni fellebbezést a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(a  továbbiakban: Hjt.) 182.  § (1)  bekezdése szerinti határidőn belül a  honvédelemért felelős miniszternek 
(a továbbiakban: miniszter) címezve, két példányban kell előterjeszteni a központi pénzügyi szervezetnél.

 (2) A honvédelmi szolgálati juttatás megállapításáról vagy annak elutasításáról szóló másodfokú határozatot a miniszter 
adja ki.

 (3) A  másodfokú határozattal kapcsolatban jogorvoslat a  miniszter által vezetett minisztériummal szemben 
előterjesztett keresetben a Hjt. 186. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül érvényesíthető.

9. Záró rendelkezések

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 38/2023. (II. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

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 – Vida Pétert 2023. február 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2023. február 7.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. február 14.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/927-2/2023.

A Kormány 1036/2023. (II. 20.) Korm. határozata
a helyközi ország- és vármegyebérletek bevezetéséről

A Kormány
 1.  egyetért a  helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások és a  vasúti személyszállítási közszolgáltatások  

– Pest vármegye esetében Budapest közigazgatási határáig – egységes igénybevételét biztosító helyközi ország- 
és vármegyebérlet koncepciójával, továbbá az  ország- és vármegyebérlet 2023. május 1-jétől történő tervezett 
bevezetésével;

 2.  felhívja az  építési és közlekedési minisztert, hogy a  helyközi ország- és vármegyebérlet bevezetéséhez szükséges 
jogszabály-módosításokat készítse elő, és szükség esetén terjessze a  Kormány elé jóváhagyásra, továbbá 
a bevezetéshez szükséges további intézkedéseket tegye meg;

Felelős: építési és közlekedési miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  építési és közlekedési miniszter bevonásával a  személyszállítási 
közszolgáltatást ellátó közlekedési szolgáltatók részére a  szükséges pénzügyi fedezet közszolgáltatási 
költségtérítésként történő biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: pénzügyminiszter
 építési és közlekedési miniszter
Határidő: az 1. pont szerinti időponttal összhangban, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1037/2023. (II. 20.) Korm. határozata
a helyközi ország- és vármegyebérletek bevezetésével kapcsolatos forrásbiztosításról

A Kormány a  helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások és a  vasúti személyszállítási közszolgáltatások – Pest 
vármegye esetében Budapest közigazgatási határáig – egységes igénybevételét biztosító helyközi ország- és vármegyebérlet 
2023. május 1-jétől történő tervezett bevezetésével kapcsolatosan
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és  

33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 6 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 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 XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
2. Központi tartalékok alcím, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: építési és közlekedési miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 2.  az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,  
az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 építési és közlekedési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



762 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2023. évi 25. szám
 

1. melléklet az 1037/2023. (II. 20.) Korm. határozathoz

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

11
4

348273 2
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 000

348284 3
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 600 000 000

359595 4
K5 Egyéb működési célú kiadások 400 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
26

2 Központi tartalékok
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

196835 31
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 000 000 000

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 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 14 000 000 000 14 000 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Központi kezelésű előirányzatok

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
Központi kezelésű előirányzatok

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
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A Kormány 1038/2023. (II. 20.) Korm. határozata
a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  távhő árszabályozási év 2023. február 1-jei kezdetén megállapított támogatási összegek 

következtében a  távhőkassza pozitív egyenlegét 2023. februártól központi költségvetési forrásból származó 
befizetéssel szükséges fenntartani;

 2. az 1.  pont szerinti cél érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 115 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 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 L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 2. pont szerinti forrás terhére gondoskodjon a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 147.  § (1)  bekezdésében meghatározott, az  átviteli rendszerirányító által elkülönítetten 
kezelt számla javára teljesítendő
a) 53 300 000 000 forint és
b) 61 900 000 000 forint
befizetéséről.

Felelős: energiaügyi miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében 2023. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1038/2023. (II. 20.) 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 115 200 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Lakossági rezsivédelem

K5 Egyéb működési célú kiadások -115 200 000 000

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 115 200 000 000 115 200 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1039/2023. (II. 20.) Korm. határozata
a diaszpóra magyarsággal történő kapcsolattartást támogató intézmények fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a  diaszpóra magyarsággal történő kapcsolattartást támogató intézményrendszer létrehozatalával, 

a kommunikációt támogató intézményrendszer működésének központi koordinációjával, a szükséges informatikai 
fejlesztési feladatok végrehajtásával, valamint a  marketing- és kommunikációs eszközök kialakításával és 
alkalmazásával;

 2. egyetért az 1. pontban foglalt cél megvalósításához a 2023–2024. években szükséges központi költségvetési forrás 
biztosításával, amelynek érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter bevonásával – a 2023. évben gondoskodjon 1 142 685 200 forint, a 2024. év tekintetében pedig további  
103 061 800 forint rendelkezésre állásáról, az alábbi ütemezés szerint:
a) 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 XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára  
690 414 000 forint,

b) a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára 452 271 200 forint,

c) a 2024. évi központi költségvetés Kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokat finanszírozó előirányzata 
javára 103 061 800 forint;
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: az a) és b)  alpont tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, 

a felmerülés ütemében
 a c) alpont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglalt központi koordináció megvalósítása érdekében  
– a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a  2023. évben a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség 
igazgatása cím javára 76 557 907 forint, valamint a 2024. évtől bázisba épülő jelleggel évi további 76 557 907 forint 
rendelkezésre állásáról a XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2023. évben a felmerülés ütemében
 a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a diaszpóra magyarsággal történő kapcsolattartást támogató intézményrendszer létrehozataláról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. szeptember 30.

 5. felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
– a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, illetve a  Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról;

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. szeptember 30.

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglalt informatikai rendszer üzemeltetése érdekében  
– a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2025. évtől kezdődően beépülő 
jelleggel évi 82 793 321 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatásokat finanszírozó előirányzata javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
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 7. felhívja a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében  
– a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a  marketing- és kommunikációs eszközök 
kialakításáról és alkalmazásáról;

Felelős: Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. szeptember 30.

 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  érintett miniszterek és a  deregulációért felelős 
kormánybiztos bevonásával – készítsen javaslatot a  diaszpórában élő magyarok hazai ügyintézését akadályozó 
adminisztratív terhek csökkentésére és az egyes eljárások összevont elintézésének lehetővé tételére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 érintett miniszterek
 deregulációért felelős kormánybiztos
Határidő: 2023. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1040/2023. (II. 20.) Korm. határozata
állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

A Kormány – figyelemmel a Török Köztársaságot és a  Szíriai Arab Köztársaságot sújtó földrengés okozta katasztrófa és súlyos 
szerencsétlenség következményeinek elhárítása, enyhítése érdekében kialakult széles körű nemzetközi együttműködésre, 
valamint a Magyar Honvédség rendelkezésére álló és átadható készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján,  

a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az a) alpont esetében a Hungary Helps Programról 
szóló 2018. évi CXX. törvény 2.  § (1)  bekezdése és 4.  § (1)  bekezdése szerinti közfeladat ellátása érdekében – 
a  magyar állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló vagyonelemek magyar 
hozzájárulásként történő ingyenes átadásáról dönt
a) a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, az 1. melléklet szerint,
b) a Török Köztársaság részére, a 2. melléklet szerint;

 2. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy a  vagyonelemek átadás-átvételének megvalósítása céljából vegye fel 
a kapcsolatot az 1. pont szerinti átvevőkkel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1040/2023. (II. 20.) Korm. határozathoz

Jegyzék a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. részére ingyenesen átadásra kerülő  
állami vagyonról

A B C

Szám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1. 93 mintájú cérnakesztyű 13 2 000 db

2. Biológiai védőruha L COVID–19 4 000 db

3. Biológiai védőruha XL COVID–19 500 db

4. Biológiai védőruha XXL COVID–19 7 000 db

5. Cipővédő fólia 100 DB/zacskó 1 000 db

6. Csizmavédő huzat 694 db

7. Csőkötszer 1. sz. 25 m 1 db

8. Csőkötszer 10. sz. 25 m 32 db

9. Egyszer használatos nyeles szike 15-ös 500 db

10. Egyszer használatos nyeles szike 21-es 1 500 db

11. Egyszer használatos szájmaszk 500 000 db

12. Endotracheális tubus 6 100 db

13. FFP 2 maszk eh. gumipánttal 2 487 db

14. Fólia kesztyű L-ES 1 600 db

15. Gömbtörlő 15 × 15 cm 500 db

16. Háztartási alufólia 10 m 100 db

17. Hullatakaró 1 000 db

18. Infúziós szerelék eh. 6 000 db

19. Körömkefe 10 cm 300 db

20. Latex vizsgálókesztyű „L” 800 000 db

21. Latex vizsgálókesztyű „M” 500 000 db

22. Leszívókatéterhez adapter 200 db

23. Nitril kesztyű púder nélkül XL 50 000 db

24. Nyelvlapoc fából 15 000 db

25. Omnifix 10 CM × 10 M 500 db

26. Operációs szemüveg páramentesítő 2 000 db

27. Oxigén maszk felnőtt 800 db

28. Sebészeti maszk gumis zöld 250 000 db

29. Szigetkötszer 10 × 6 cm steril 10 000 db

30. Szigetkötszer 15 × 8 cm steril 2 500 db

31. Szigetkötszer 7,2 × 5 cm steril 25 000 db

32. Tamponrúd fából 80 000 db

33. Varrófonal 2/0 75 cm 49 db

34. Varrófonal 3/0 1 480 db

35. Vénabranül G 16 2 000 db

36. Vénabranül 14G 2 000 db

37. Hálótermi takaró 1 500 db

38. 69 mintájú mozgókonyha főzőegység felszerelés 20 klt

39. 69 mintájú vegyes tüzelésű mozgókonyha 6 db

40. Selejtezett hálózsák 600 db
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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.

41. Selejtezett kabát bélés 2 000 db

42. Selejtezett nadrág bélés 1 000 db

43. Selejtezett téli ing 100 db

44. 65 mintájú páncélos kabátbélés 250 db

45. Kedvezményes sportcipő 150 pár

46. Aggregátorok 2 db

47. US tábori ágy 500 db

48. Hőszigetelt háti ételhordó 14 l-es 1 000 db

49. Rozsdamentes leveses tányér 1 000 db

50. 2003 mintájú sisaksapka barna polár 100 db

51. Polár pulóver Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 400 db

52. 2008 mintájú polár pulóver kabátbél 15 db

53. Fürdőlepedő MH beszövés 100 × 150 470 db

54. Törölköző MH beszövés 50 × 100 120 db

55. Általános bakancs 237 pár

56. 93 mintájú ejtőernyős téli nadrágbélés 400 db

57. Termo nadrág férfi 30 db

2. melléklet az 1040/2023. (II. 20.) Korm. határozathoz

Jegyzék a Török Köztársaság részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

A B C

Szám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1.
63 mintájú egységes sátor készlet
(sátorváz, sátorponyva, kellékzsák komplett)

52 db
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