
 MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2023. március 22., szerda 

 Tartalomjegyzék

87/2023. (III. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és 
hatósági ellenőrzésekre vonatkozó eltérő közlési szabályokról 1370

88/2023. (III. 22.) Korm. rendelet A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet 
ideje alatti eltérő alkalmazásáról 1371

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet Gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről 1371

90/2023. (III. 22.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével 
összefüggő módosításáról 1372

7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét 
érintő rendeletek módosításáról 1374

1100/2023. (III. 22.) Korm. határozat Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási 
Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 1379

1101/2023. (III. 22.) Korm. határozat A Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek 
beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.)  
Korm. határozat módosításáról 1385



1370	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2023.	évi	41.	szám	

III. Kormányrendeletek

A Kormány 87/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és hatósági ellenőrzésekre vonatkozó 
eltérő közlési 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. § (1) Ha a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) szerinti közigazgatási 
hatósági eljárás vagy hatósági ellenőrzés (a  továbbiakban együtt: hatósági eljárás) tárgya olyan közigazgatási 
szabályszegés, amely esetén
a) az Szjtv. 13/B. §-a szerinti felhívás vagy az Szjtv. 36/G–36/J. §-a szerinti közigazgatási szankció alkalmazásának 

lehet helye,
b) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 

elektronikus úton történő kézbesítés kizárt, és
c) az egyetemes postai szolgáltatás szerinti kézbesítés időtartama az eljárás sikerességét veszélyezteti,
a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a  hatósági eljárás során keletkezett végzését vagy egyéb iratát a  honlapján 
közzétett hirdetménnyel vagy a  kézbesítés tényének és időpontjának utólag történő igazolására alkalmas, 
az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás útján is közölheti.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti hirdetmény vagy az  egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás 
útján történő közlés a hivatalos iratként történő kézbesítéssel való közléssel azonos joghatással bír.

 (3) Ha az  (1) bekezdés szerinti hirdetményi közlés feltételei fennállnak, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a vizsgált 
tevékenységgel összefüggésben a tiltott szerencsejátékot szervező személyt, szervezetet, a tiltott szerencsejátékot 
szervező személlyel, szervezettel együttműködő, azonosítható elnevezéssel és székhellyel vagy elektronikus 
levélcímmel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatót (a  továbbiakban: érintett személy) az  általa közzétett vagy 
a  szerencsejáték-felügyeleti hatóság által feltárt elektronikus postafiókcímen – az  általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 104. § (3) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – tájékoztatja
a) a hatósági eljárás megindításáról,
b) arról, hogy a hatósági eljárás iratai hirdetményi úton kerülnek közlésre, és
c) arról, hogy minden hirdetményi úton közölt végzést, egyéb iratot az  érintett személynek tájékoztatásul 

megküld az érintett személy által közzétett vagy a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által feltárt elektronikus 
postafiókcímre vagy az érintett személy által megadott egyéb elektronikus postafiókcímre.

2. §  ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 88/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

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

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  vasúti 
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 25.  § (1a)  bekezdésén felül 
az  országos vasúti pályahálózat-működtető az  állami tulajdonú áruterminál, konténerterminál, logisztikai központ 
üzemeltetését is közfeladatként látja el.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 89/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

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

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt – a  kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 5.  §-ának 
megfelelően – az e rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

 (2) A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39.  § (1)  bekezdés a), d), f ), i), l) és m)  pontja szerinti 
törvények hatálya alá tartozó szervezet, valamint 20 000 000 forint összeget meghaladóan természetes személy 
2023. június 30-ig nem vásárolhat az európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben 
denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.

2. §  Az egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről szóló 471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében 
a „2023. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek 
a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: OTÉK) 29. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 
(12)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Tanya a  település külterületén, mezőgazdasági területen fekvő, legalább 1500 m2, legfeljebb 10 000 m2 
nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a  föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az  ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás célját szolgáló lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport 
is tartozik. A tanya területén vendéglátást szolgáló épület is elhelyezhető.
(11) Tanyának minősül a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény 
hatálybalépése előtt tanyaként az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre vagy jogi jellegként feljegyzésre került 
terület is.
(12) A  tanya területének megengedett beépítettsége legfeljebb 30% lehet, az  épület legnagyobb megengedett 
beépítési magassága 4,5 méter.
(13) Tanyán a  mezőgazdasági termelés céljára létesített gazdasági épület vagy épületcsoport mellett legfeljebb 
kettő önálló lakórendeltetést tartalmazó épület helyezhető el, azzal, hogy
a) a lakórendeltetést tartalmazó épület nagysága
aa) 2000 m2-es telekméretig a (12) bekezdés szerinti beépíthetőség 45%-át,
ab) 2001 és 6000 m2-es telekméret között a (12) bekezdés szerinti beépíthetőség 35%-át,
ac) 6000 m2-es telekméret felett a (12) bekezdés szerinti beépíthetőség 25%-át
nem haladhatja meg, és
b) a  tanya területe legalább 60%-ának az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti művelési ágban kell nyilvántartásban lennie, vagy – ennek hiányában – azon többszintes 
növényállományból álló zöldfelületeket kell kialakítani.
(14) Új tanya létesítése esetén a  (10)  bekezdés szerinti lakó- és gazdasági épületet, épületcsoportot 
a településrendezési eszköz, településterv elfogadásától számított 2 éven belül kell megvalósítani.”

2. §  Az OTÉK 121. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezésektől eltérően e rendeletnek az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a  tanya beépíthetőségével összefüggő 
módosításáról szóló 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelettel megállapított 29.  § (10)–(14)  bekezdését és 111.  § 
(1)  bekezdését – a  településrendezési eszköz, településterv külön módosítása nélkül – alkalmazni kell a  tanyán 
megvalósuló építési tevékenység engedélyezésekor, bejelentésekor, azzal, hogy a  településrendezési eszköznek, 
településtervnek a  29.  § (10)–(14)  bekezdésével és a  111.  § (1)  bekezdésével ellentétes vagy ezzel össze nem 
egyeztethető előírását az engedélyezéskor, bejelentéskor nem lehet alkalmazni.”

3. §  Az OTÉK
a) 29. § (3) bekezdésében a „(8) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(8), (12) és (13) bekezdésben” szöveg,
b) 111.  § (1)  bekezdésében a „32.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „29.  § (10)–(13)  bekezdése szerinti 

előírás, a 32. § (2) bekezdése” szöveg
lép.
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4. §  Hatályát veszti az OTÉK
a) 1. számú melléklet 112. pontja,
b) 2. számú mellékletében foglalt 2. táblázat B:12 és B:13 mezőjében az „és tanyás telek” szövegrész.

5. §  ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelete
egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77.  § 
(3a) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi 
XXXII. törvény 13. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38.  § (1a)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § i) és 
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  § (1a)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § k) és 
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1c) bekezdésében 
és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § i) és n)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § i) és 
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. törvény 26. § f ) pontjában és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 
13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, 
távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, 
valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és 
működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló  
4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet módosítása

1. §  A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot 
és online kaszinójátékot szervezők részére a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az európai Unió és az eNSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 
szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 
4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet 8. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § A  felügyeletet ellátó hatóság a  szolgáltató Pmt. 64.  §-ában foglalt kötelezettségei teljesítésének 
támogatása érdekében évente legalább egyszer képzést szervez, amelyen a szolgáltató a Pmt. 64. § (3) bekezdése 
szerint legalább egy vezető beosztású alkalmazottja részvételét biztosítja. A  felügyeletet ellátó hatóság a  képzés 
során a  tudatosság növelése érdekében tájékoztatást ad különösen a  szektort érintő kockázatokról, a  felügyeleti 
tapasztalatokról és az  ügyfél-átvilágítási intézkedések megfelelő alkalmazásáról. A  képzésen elhangzott 
információkat a szolgáltató beépíti a 17. § (2) bekezdése szerinti képzési programjába.”
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2. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet VII. fejezete.

3. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

3. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pályázati eljárásban a  Kar Hivatali szerve által történő hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak 
–  a  mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ötnapos határidő tűzésével – egy alkalommal 
van helye. A  hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot az  értékelő bizottság 
érvénytelennek nyilvánítja. A  Kar Hivatali szerve az  érvénytelenség tényéről az  érvénytelenné nyilvánítástól 
számított nyolc napon belül a pályázó által megadott értesítési címre postai úton tájékoztatást küld.”

 (2) Az R1. 8. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az Értékelő Bizottság záró ülésének jegyzőkönyvét, pontazonosság esetén a sorrend megállapításáról készült 
közjegyzői okirat eredeti példányát, valamint a 9. § (2) bekezdése szerinti pályázati iratanyagokat a záró ülést követő 
nyolc napon belül a Hatóság által delegált értékelő bizottsági tag átadja a Kar Hivatali szerve részére.
(6b) A  Kar Hivatali szerve a  pályázati határidő leteltétől számított százhúsz napon belül az  értékelő bizottságnak 
a  pályázókról kialakított, jegyzőkönyvbe foglalt véleménye alapján kinevezési javaslatot készít, és a  kinevezési 
javaslatot a  11.  § (3)  bekezdésében felsorolt mellékletekkel, valamint az  első kinevezési javaslat mellékleteként 
valamennyi meghirdetett álláshelyre beérkezett összes pályázati anyaggal együtt felterjeszti a Hatóság elnökéhez.”

 (3) Az R1. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Hatóság valamennyi pályázattal meghirdetett álláshely tekintetében meghozott döntést követően 
a (6b) bekezdés szerinti teljes pályázati dokumentációt visszaküldi a Kar Hivatali szerve részére.”

4. §  Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti pontozási javaslatokat táblázatba kell foglalni, és valamennyi pályázati iratanyaggal 
együtt a személyes meghallgatások megkezdését megelőző legalább nyolc nappal a Hatóság részére át kell adni.
(3) A  Hatóság elnöke által delegált értékelő bizottsági tag köteles arról gondoskodni, hogy a  pályázati 
meghallgatások alkalmával a meghallgatáson részt vevő valamennyi pályázó pályázati anyaga az értékelő bizottság 
rendelkezésére álljon, azt valamennyi értékelő bizottsági tag megtekinthesse, és az (1) bekezdés szerinti pontozási 
javaslatról véleményt alkosson.”

5. §  Az R1. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  szakmai gyakorlat számításánál egyéb szakirányú gyakorlatként veendő figyelembe a  végrehajtáshoz 
kapcsolódó jogi szakterületen végzett bírói és bírósági titkári munka, valamint a  bírósági végrehajtójelöltként, 
végrehajtási ügyintézőként, továbbá – a jogi szakvizsga megszerzését követően is – a jogi szakvizsgához szükséges 
szakmai gyakorlatként figyelembe vett és szerzett olyan gyakorlat, amely a  végrehajtáshoz kapcsolódó jogi 
szakterülettel összefügg.
(4a) A  Vht. 233.  § (1)  bekezdés g)  pontja alkalmazása szempontjából a  végrehajtó-helyettesi gyakorlattal 
egyenértékű a végrehajtóként szerzett gyakorlat.”

6. §  Az R1. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kar Hivatali szerve a kinevezési javaslathoz csatolja
a) a pályázat szabályszerű meghirdetését igazoló iratokat,
b) a bűnügyi nyilvántartó szerv által a Kar hivatali szerve részére továbbított hatósági erkölcsi bizonyítványokat és
c) a 7. § (3) bekezdése szerinti adatokat igazoló kari iratokat, ideértve a végrehajtó-helyettesi névjegyzékbe vételről 
szóló határozatot és a gyakorlati idő igazolását is,
azzal, hogy a  Kar Hivatali szerve az  egyes álláshelyek meghirdetési sorrendjében, álláshelyenként készíti el 
a kinevezési javaslatot, és továbbítja azt a Hatóság elnöke részére.”
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7. §  Az R1.
a) 8. § (1) bekezdésében a „kari meghallgatás” szövegrész helyébe a „személyes meghallgatás” szöveg,
b) 8. § (6) bekezdésében a „megállapítani és jegyzőkönyvbe” szövegrész helyébe a „megállapítani és az Értékelő 

Bizottság záró ülésén jegyzőkönyvbe” szöveg,
c) 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „értékbecslési,” szövegrész helyébe az „értékbecslési, ingatlanközvetítői” 

szöveg,
d) 11. § (5) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „hat hónapon” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az R1.
a) 8. § (4) bekezdésében az „– a Kar elnöksége a tagjai közül –” szövegrész,
b) 11. § (4) bekezdésében az „– a pályázati anyagok visszaküldésével együtt –” szövegrész.

4. A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról 
szóló 19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

9. §  A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 
19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kérelmező, a  kérelmező külföldi tényleges tulajdonosa, vezető tisztségviselője vagy tagja esetén 
a  szerencsejáték-szervező a  személyi megfelelőségének igazolásához szükséges kérelemhez csatolja 
az 1. mellékletben meghatározott okiratokkal egyenértékű külföldi okiratokat és az azok alapjául szolgáló kérelmet, 
valamint ezek hiteles magyar nyelvű fordítását.”

10. §  Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § e  rendeletnek az egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek 
módosításáról szóló 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelettel (a  továbbiakban: R1.) megállapított 2.  § (2)  bekezdésében 
felsorolt iratok benyújtására az  R1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben a  szerencsejáték-felügyeleti 
hatóság hiánypótlási felhívás keretében szólítja fel a kérelmezőt.”

11. §  Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosítása

12. §  Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a  továbbiakban: R3.) 24. alcím címe helyébe a  következő 
alcím cím lép:
„24. Gazdátlan, szerencsejáték keretében használt játékeszközök (árvák) kezelése”

13. §  Az R3. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Árvának minősül a  játékkaszinó területén talált olyan, tétként felhasználható gazdátlan zseton, amelynek 
a  jogszerű birtokosát a  szervező nem azonosította a  játéknap végéig, kivéve a  fel nem használt ajándékzsetont, 
az ajándékticketet, a belépőzsetont és a színzsetont. Árvának kell tekinteni a készpénzt, továbbá annak a ticketnek 
az  értékét is, amely ticket a  játéknap végén az  elszámoláskor fizikailag nem állt rendelkezésre, de értéke 
a játékkaszinó elszámolási rendszeréből egyedileg (a ticket sorszáma szerinti beazonosítását követően) kimutatásra 
került. Árvának minősül továbbá az  elszámolási időszak végén a  pénznyerő automatában maradt gazdátlan 
kreditérték. Nem minősül árvának az  olyan összegű gazdátlan kreditérték, amellyel a  játékkaszinóban értékénél 
fogva már nem kezdeményezhető játék.”

14. §  Az R3. 76. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„20. árva: a játékkaszinóban használt, gazdátlan játékeszköz.”
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6. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és 
adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és 
árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet módosítása

15. §  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 
22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) adatszolgáltatásra kötelezett személy: az  Fdvtv. 3.  § (1)  bekezdés 16.  pontja szerinti dohánytermék-
kiskereskedelmi tevékenységet végző személy.”

16. §  Az R4. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni.”

17. § (1) Az R4. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  1.  melléklet 1.  pont 1.1. alpontja szerinti érintett termékként akkor regisztrálható az  (1)  bekezdés szerint 
bejelentett termék, ha megállapítható, hogy az  az Fdvtv. 1.  § (1)  bekezdésében, az  Fdvtv. 3.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában vagy az Fdvtv. 3. § (2) bekezdésében foglalt terméknek minősül.
(1b) A  Hatóság annak megállapítása érdekében, hogy a  bejelentett termék a  (3a)  bekezdés szerinti terméknek 
–  az  1.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontja szerinti termék esetében füstszűrőnek – minősül-e, a  termékregisztrátortól 
részletes termékleírást kérhet.”

 (2) Az R4. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Hatóság a  regisztrációt elutasítja, ha nem állapítható meg az, hogy a  bejelentett termék az  (1a)  bekezdés 
szerinti terméknek – az  1.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontja szerinti termék esetében füstszűrőnek – minősül, vagy 
a  termékregisztrátor az  (1b)  bekezdés szerinti részletes termékleírást a  Hatóság felhívása ellenére nem bocsátja 
rendelkezésre.”

 (3) Az R4. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén – kivéve a  (6)  bekezdés szerint 
a kiskereskedelmi eladási ár változását – az érintett termék regisztrációját 8 napon belül módosítani kell.”

18. §  Az R4.
a) 2. § (1) bekezdésében az „Az Fdvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti dohánytermék-kiskereskedő, az Fdvtv. 

10.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint külön feljogosított személy, valamint az  Fdvtv. 11.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott mozgóbolt üzemeltetője (a  továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra kötelezett személy)” 
szövegrész helyébe az „Az adatszolgáltatásra kötelezett személy” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a „naponta” szövegrész helyébe a „nyitvatartási naponta” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében az „alapján hétfő vagy csütörtök” szövegrész helyébe az „alapján kizárólag a bejelentést 

követő hétfői vagy csütörtöki nap” szöveg,
d) 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a „termék” szövegrész helyébe a „termék a dohánylevél töltő kivételével” 

szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) Az 5. alcím 2023. április 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az 1. alcím
a) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről, a 648/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/eK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/eK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2015. május 20-i 2015/849 (eU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
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b) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről 
szóló (eU) 2015/849 irányelv, valamint a  2009/138/eK és a  2013/36/eU irányelv módosításáról szóló, 
2018. május 30-i (eU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) A  9–11.  § és az  1.  melléklet a  pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/eU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a 2005/60/eK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/eK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2015. május 20-i (eU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47.  cikk (2)  bekezdésének való 
megfelelést szolgálja.

 (3) A  6. alcím a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/eK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

1. melléklet a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A  kérelmező, a  kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén az  Szjtv. 7/A.  § (7)  bekezdése 
szerinti okiratot, az 1.1.3. alpontban szereplő okirattal egyenértékű külföldi okiratot, az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében 
meghatározottakat igazoló külföldi okiratot és az  ezek alapjául szolgáló kérelmet, valamint ezek hiteles fordítását 
nyújtja be. A  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó kérelmező a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerinti külföldi tényleges tulajdonosa esetén (a  továbbiakban: tényleges tulajdonos) e  természetes 
személyre vonatkozóan az  Szjtv. 7/A.  § (7)  bekezdése szerinti okiratot és az  ennek alapjául szolgáló kérelmet, 
valamint ezek hiteles fordítását nyújtja be.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozata
címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, 
a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek 
(a  továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
1. mellékletével eltérően megállapított
1.1. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást 

segítő programok alcímnek a  16. Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása 
jogcímcsoporttal,

1.2. XLV. Állami beruházások fejezetnek a 6. egyes közmű és hulladékgazdálkodási beruházások címmel,
1.3. XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímnek 

az 5. Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 29 666 122 841 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Kvtv. 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: belügyminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2023. december 31.
 3. az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2023. január 1-jei fordulónappal – Magyarország 

2023. évi központi költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint módosítja;
Felelős: pénzügyminiszter 

építési és közlekedési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Magyar Államkincstár útján intézkedjen a  3.  pont szerinti címrendi változás 
2023. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 480 200 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 119 407 215 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 45. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 869 000 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 2 022 664
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 262 946
K3 Dologi kiadások 485 599 907
K6 Beruházások 3 377 525 927

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

386328 1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
K5 Egyéb működési célú kiadások 330 000 000

393384 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása
K1 Személyi juttatások 88 495 575
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 504 425
K5 Egyéb működési célú kiadások 450 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -29 666 122 841
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

386162 3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 502 718 397

8 Központi kezelésű előirányzatok
6 A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
359317 1 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

K6 Beruházások 12 500 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 498 993 000
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 498 993 000

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 498 993 000

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
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 869 000 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 3 865 411 444

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség 100 000 000

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
386328 1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 330 000 000
393384 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása 1 000 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
386162 3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 10 502 718 397

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 29 666 122 841 29 666 122 841

* 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 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 869 000 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 2 022 664
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 262 946
K3 Dologi kiadások 485 599 907
K6 Beruházások 3 377 525 927

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000
5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

386328 1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
K5 Egyéb működési célú kiadások 330 000 000

393384 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása
K1 Személyi juttatások 88 495 575
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 504 425
K5 Egyéb működési célú kiadások 450 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -29 666 122 841
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

386162 3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 502 718 397

8 Központi kezelésű előirányzatok
6 A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
359317 1 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

K6 Beruházások 12 500 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 498 993 000
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 498 993 000

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 498 993 000

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
XIV. Belügyminisztérium

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 869 000 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 3 865 411 444

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
251212 3 Országos Polgárőr Szövetség 100 000 000

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok
386328 1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 330 000 000
393384 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása 1 000 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
386162 3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 10 502 718 397

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 29 666 122 841 29 666 122 841

* 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 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

2. melléklet az 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozathoz

Adatszolgáltatás a 2023. évi fejezeti kezelésű előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T
Új címrendi besorolás

Megnevezés
Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Fejezet Cím Alcím Jogcímcsoport Jogcím

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLeKeDÉSI MINISZTÉRIUM

16 10 0 00 00 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 10 6 00 00 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok

400651 16 10 6 3 00 Közúti fejlesztések 16 10 15 1 0
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3. melléklet az 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLV. Állami Beruházások

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 118 600 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 400 000

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
295313 7

K5 Egyéb működési célú kiadások 143 100 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok

400651 3 Közúti fejlesztések 
K3 Dologi kiadások 2 159 964
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 199 940 036

XIX. Uniós fejlesztések
3 Központi kezelésű előirányzatok

385317 5 Svájci-Magyar Együttműködési Program II.
K5 Egyéb működési célú kiadások -135 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -143 100 000
XLV. Állami Beruházások

2 Közlekedési beruházások
1 Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok

401106 2 Állami közútfejlesztési beruházások
K3 Dologi kiadások -300 000
K6 Beruházások -600 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 601 800 000

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 135 000 000
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

295313 7 143 100 000
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Közlekedési célú fejezeti kezelésű előirányzatok

400651 3 Közúti fejlesztések 4 202 100 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

387917 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása -143 100 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos  
egyéb: azonnal 4 480 200 000 4 480 200 000

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 

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

Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 
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4. melléklet az 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
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
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 155 100 000

360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása
K3 Dologi kiadások 207 144 000
K6 Beruházások 205 320 000
K7 Felújítások 28 536 000

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
295313 7

K5 Egyéb működési célú kiadások 114 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások 400 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

386162 3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok
K3 Dologi kiadások 9 307 215
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 45 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 119 407 215

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
X. Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 155 100 000
360428 3 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 441 000 000

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
295313 7 114 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 400 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

386162 3 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 5 009 307 215

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 6 119 407 215 6 119 407 215

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 
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A Kormány 1101/2023. (III. 22.) Korm. határozata
a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 
szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

A Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. mellékletében a „0359/2” szövegrész helyébe a „0359/2, 0367/112, 0367/113, 
0367/114, 0367/149, 0367/150, 0367/153, 0367/154” szöveg lép.

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


	A Kormány 87/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt egyes közigazgatási hatósági eljárásokra és hatósági ellenőrzésekre vonatkozó eltérő közlési szabályokról

	A Kormány 88/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
	a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 89/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
	gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

	A Kormány 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelete
	az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról

	A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelete
	egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

	A Kormány 1100/2023. (III. 22.) Korm. határozata
	címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1101/2023. (III. 22.) Korm. határozata
	a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
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