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III. Kormányrendeletek

A Kormány 92/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 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 mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Mkk. törvény) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Az Mkk. törvény 11. § (5) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásakor mezőgazdasági biztosítás 
alatt a  hozamcsökkenést kiváltó káresemény bekövetkezése előtt megkötött és a  biztosítási szerződés alapján 
díjrendezett mezőgazdasági biztosítást kell érteni.

3. §  Az Mkk. törvény 12.  § (1)  bekezdésének alkalmazásakor a  biztosító által kifizetett kártérítési összeg alatt 
a megállapított kártérítési összeget kell érteni.

4. §  Az Mkk. törvény 18.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis tartalmazza 
– a biztosítók adatközlése alapján – a lábon álló növénykultúrára megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződéssel 
kapcsolatos adatokat.

5. §  Az Mkk. törvény 19/A.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  országos jégkármegelőző rendszer keretében létrehozott, 
valamint működő berendezések tárgyévi működtetéséhez – az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött 
megállapodás alapján – a 2023. évben legfeljebb 1800 millió forint használható fel.

6. § (1) Az Mkk. törvény 19/E. §
a) (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha az Mkk. törvény 19/E. § (5) bekezdése szerinti arányos csökkentés 

mértéke eléri vagy meghaladja az  50%-ot, akkor a  mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének 
szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján azon mezőgazdasági termelők részére írható elő pótbefizetés, 
akiknél a pótlólagos kompenzáció várhatóan meghaladja a pótbefizetés 120%-át;

b) (8) bekezdésétől eltérően
ba) a pótbefizetés összegét a tárgyévi krízisbiztosítási hozzájárulás többszöröseként – a mezőgazdasági 

krízisbiztosítási rendszer működésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak 
szerint – évente kell megállapítani, azzal, hogy az  nem haladhatja meg a  fizetésre kötelezett 
mezőgazdasági termelő tárgyévi krízisbiztosítási hozzájárulásának ötszörösét,

bb) a pótbefizetés határidőben történő nemteljesítése esetén a  fizetésre kötelezett mezőgazdasági 
termelő a  tárgyévi pótlólagos kompenzációra nem jogosult, továbbá a  vele szemben fennálló 
pótbefizetési követelést a krízisbiztosítási szerv törli;

c) (9) bekezdését nem kell alkalmazni.
 (2) Az Mkk. törvény 19/E. § (5) bekezdésére figyelemmel részleges kompenzációban részesült mezőgazdasági termelő 

a  krízisbiztosítási szerv felhívására a  mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott határidőig nyilatkozik a pótbefizetés vállalásáról. A krízisbiztosítási szerv azon 
mezőgazdasági termelők részére állítja ki a  pótbefizetés megállapításáról szóló határozatot, akik vállalták annak 
teljesítését.
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 (3) Ha a mezőgazdasági termelő részére megállapított pótlólagos kompenzáció összege kevesebb, mint a pótbefizetés 
összege, akkor a krízisbiztosítási szerv a pótlólagos kompenzáció összegét a pótbefizetés összegében állapítja meg.

 (4) A  pótlólagos kompenzáció összege az  adott év vonatkozásában nem haladhatja meg a  mezőgazdasági termelő 
adott évre vonatkozó befizetéseinek hússzorosát.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 93/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 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  jövedéki 
adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 14.  § (1)  bekezdés b)  pontját nem kell alkalmazni a  többségi befolyás alatt 
álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet  
3. §-a alapján felszámolási eljárás alá vont engedélyes tekintetében.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 94/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 526/2022. Korm. rendelet) 9.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„9.  § (1) A Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti, az  aktuális szabad kapacitásokról és a  csatlakozás műszaki és várható 
gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti 
egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az  üzemi és elosztói szabályzatban 
meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás 
kiadása során a hálózati engedélyes a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága, így különösen a villamosenergia-
rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a  kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a  biztosíthatósága szempontja 
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alapján a Vet. 35.  § (3)  bekezdésétől eltérően, a  csatlakozás lehetséges tényleges időpontját úgy határozza meg, 
hogy
a) legkorábban az  időjárásfüggőnek nem minősülő, aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, 
aFRR  kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas berendezés csatlakozhat 
– kivéve a c) és d) pont szerinti igényeket –,
b) az a) pont hatálya alá tartozó berendezést követően az a) pont hatálya alá nem tartozó berendezés csatlakozhat 
– kivéve a c) és d) pont szerinti igényeket –, amelyek között előbb az alacsonyabb feszültségszintet érintő, azonos 
feszültség szinten belül pedig az  alacsonyabb becsült közvetlen csatlakozási beruházási költségű berendezés 
csatlakozhat,
c) az a) és b) pont hatálya alá tartozó berendezést követően a nagyfeszültségű elosztó hálózaton új kapcsolóállomás 
létesítésével csatlakoztatható berendezés csatlakozhat,
d) az a)–c)  pont hatálya alá tartozó berendezést követően az  átviteli hálózaton új kapcsolóállomás létesítésével 
csatlakoztatható berendezés csatlakozhat.
(2) A  hálózati engedélyes az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  csatlakozás igénybevételére vonatkozóan a Vet. 58.  § 
(5) bekezdésében meghatározottakhoz képest későbbi időpontot határozhat meg.”

2. §  Az 526/2022. Korm. rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kiegészítő pénzügyi biztosítékból megfizetettnek minősül
a) a  hálózati csatlakozási szerződés alapján már megfizetett csatlakozási díj 5.  § szerinti pénzügyi biztosítékba 
be nem számított összege vagy a 9. § szerinti eljárás esetén a csatlakozási díjnak bármely ezen eljárásban teljesített, 
biztosítékkal fedezett részén felül megfizetett összege és
b) a Vet. 27.  § (5)  bekezdése alapján az  igénybejelentő által saját beruházásban már megvalósított és a Vet. 27.  § 
(7)  bekezdése szerint a  hálózati engedélyes által az  1.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti dokumentum szerinti 
csatlakozáshoz átvett hálózati csatlakozási beruházások értéke, amelyet a  térítésmentes átadásra vonatkozó, 
mindkét fél által aláírt megállapodásban szereplő tényösszeg, ennek hiányában a  hálózati engedélyes által, 
az  átvételt megelőző 24 hónapon belül azonos műszaki tartalmú csatlakozási beruházásra kiadott műszaki 
gazdasági tájékoztatókban meghatározott legmagasabb csatlakozási díj érték 5.  § szerinti pénzügyi biztosítékba 
be nem számított összegével kell figyelembe venni.”

3. §  Az 526/2022. Korm. rendelet 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  Vet. 35.  § (8)  bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az  aktuális szabad kapacitásokról és 
a  csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, 
a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi 
és elosztói szabályzatban meghatározott első műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány 
készítésére vonatkozó felhívás kiadásának határideje – az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően –
a) a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti körbe tartozó igénybejelentés és a középfeszültségű csatlakozási kapacitásra 
vonatkozó igénybejelentés esetén 2023. május 10. napja vagy
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 2023. június 30. napja.”

4. §  Az 526/2022. Korm. rendelet 11. §-a a következő (14)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  hálózati engedélyes 6.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári év helyett a  csatlakozás 
lehetséges legkorábbi időpontja az  igénybejelentő 1. § (3)  bekezdése szerinti nyilatkozatában megjelölt 
naptári év, ha
a) a  beruházás tekintetében az  1.  § (4)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti feltétel az  ott meghatározottak szerint 
teljesült, vagy a beruházás tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése szerint 
a Kormány előzetes állásfoglalásától függő támogatási kérelem tekintetében az irányító hatóság a 65. § (1) bekezdés 
a) vagy b) pontja szerinti döntést hozott, és a támogatási feltétel szerint a csatlakozás igénybevételének határideje 
nem későbbi, mint 2024. január 30.,
b) az igénybejelentő részére a hálózati engedélyes a 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatóban a csatlakozás 
igénybevételére az  igénybejelentő által a  nyilatkozatban megjelölt időponttól eltérő új csatlakozási időpontot 
ajánlott fel, és



1650 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 45. szám 

c) az  igénybejelentő a  hálózati engedélyes felé az  1.  § (5)  bekezdésének megfelelően a  villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 94/2023. (III. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésétől számított öt munkanapon 
belül igazolja az  a)  pont szerinti feltétel fennállását, és ezzel egy időben nyilatkozik arról, hogy a  csatlakozásnak 
a  hálózati engedélyes 6.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári évnél korábbi tényleges 
igénybevétele érdekében vállalja, hogy
ca) a hálózati engedélyes 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában megjelölt naptári évet követő év 30. napjáig 
a  csatlakozási kapacitáson keresztüli hálózati hozzáférését a  hálózati engedélyes a Vet. 36.  §-ában meghatározott 
esetben az eset fennállásának idejére a szükséges mértékben kompenzáció fizetése nélkül korlátozhatja, és
cb) közvetlenül vagy aggregátoron keresztül aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
akkreditációt szerez, azzal, hogy az  akkreditációs teszt sikeres megszerzéséig a  csatlakozási ponton betáplálási 
kapacitás kizárólag az  akkreditációs teszt elvégzéséhez szükséges terjedelemben vehető igénybe, azzal, hogy 
ha  az  igénybejelentő érdekkörében felmerülő okból az  akkreditációt nem teljesíti, akkor az  üzembe helyezést 
követő 15. naptól a  hálózati engedélyes a  hálózati hozzáférést teljes mértékben, kompenzáció fizetése nélkül 
korlátozza az akkreditációs eljárás sikeres lefolytatásáig.
(15) A  (14)  bekezdés szerinti igénybejelentő az  1.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti feltétel teljesülését az  1.  § 
(5) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti nyilatkozattal nem igazolhatja.
(16) A  (14)  bekezdés szerinti igénybejelentő az  5.  § szerinti pénzügyi biztosíték 20%-ának megfelelő összeget 
– az (5) bekezdéstől eltérően – legkésőbb 2023. április 23. napjáig fizeti meg.
(17) Az  1.  § (4)  bekezdése szerinti nyilatkozattételtől függetlenül, e  rendelet egyéb rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül jogosult a  csatlakozás igénybevételére az  államháztartási rendszerbe tartozó igénybejelentő, amennyiben 
az  1.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti körülmény fennállását a  hálózati engedélyes felé az  1.  § (5)  bekezdésének 
megfelelően 2023. április 15. napjáig igazolja.”

5. §  Az 526/2022. Korm. rendelet
a) 7. § (1) és (2) bekezdésében a „tájékoztatójában megjelölt” szövegrész helyébe a „tájékoztatójában – a 11. § 

(14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban – megjelölt” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „meghatározott új határidő” szövegrész helyébe a „meghatározott, 7. § (1) bekezdése 

szerinti új határidő” szöveg,
c) 10. § (2)  bekezdésében a  „tájékoztatásában vagy” szövegrész helyébe a „tájékoztatójában – a  11.  § 

(14) bekezdése szerinti esetben az 1. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatban – vagy” szöveg,
d) 11. § (10) bekezdésében a „május 24.” szövegrész helyébe a „szeptember 11.” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
államháztartási és pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint a  2. és 3.  melléklet tekintetében a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1)  bekezdés  
a) és c)  pontjában, valamint az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 33.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
a)  1. melléklete helyébe a 2. melléklet és
b)  2. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.

3. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra 
vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának 
kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti 
Kapcsolattartó Pont létrehozásáról szóló 245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó 
irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és  
az  OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a  Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont 
létrehozásáról szóló 245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNKP hatásköre a  Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, több ország 
területére kiterjedő tevékenységet folytató gazdasági szervezetekre (a továbbiakban: multinacionális vállalat) 
terjed ki. Az  MNKP a  nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tekintetében felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: 
minisztérium) működik.”

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

I. Az államháztartás központi alrendszerében

 1.  a  központi költségvetés I. fejezeténél – az  a)–h)  pontban meghatározott kivétellel – az  Országgyűlés Hivatala és 
annak főigazgatója,
a) a 8., a 9. és a 11. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
b) a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke,
c) a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tekintetében a  Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság és annak elnöke,
d) a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tekintetében a  Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal és annak elnöke,
e) a Nemzeti Választási Iroda tekintetében a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke,
f ) a  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tekintetében a  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala és 

annak főigazgatója,
g) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tekintetében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 

Hatósága és annak elnöke,
h) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak elnöke,

 2.  a központi költségvetés II. fejezeténél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak hivatalvezetője,
 3.  a központi költségvetés III. fejezeténél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,
 4.  a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az alapvető jogok biztosa,
 5.  a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,
 6.  a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,
 7.  a központi költségvetés VII. fejezeténél az Integritás Hatóság és annak elnöke,
 8.  a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,
 9.  a  központi költségvetés IX. fejezeténél – az  a)  pontban meghatározott kivétellel – a  Belügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 4. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 10.  a központi költségvetés X. fejezeténél az Igazságügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 119. §-a szerinti tagja,
 11.  a  központi költségvetés XI. fejezeténél – az  a)–c)  pontban meghatározott kivétellel – a  Miniszterelnökség és 

a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,
a) a  3. és a  7. cím, valamint a  30. cím 1. alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében a  Miniszterelnökség és 

a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,
b) a 30. cím 1. alcím 44. és 45. jogcímcsoportja, valamint a 32. cím 9. alcíme tekintetében a Miniszterelnökség és 

a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
c) a 32. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 12.  a központi költségvetés XII. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
 13.  a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti tagja,
 14.  a  központi költségvetés XIV. fejezeténél – az  a)  pontban meghatározott kivétellel – a  Belügyminisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja,
a) a 21. cím 3. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 15.  a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 16.  a  központi költségvetés XVI. fejezeténél – az  a)  pontban meghatározott kivétellel – az  Építési és Közlekedési 

Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 95. §-a szerinti tagja,
a) a 11. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. § szerinti tagja,

 17.  a központi költségvetés XVII. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – az Energiaügyi Minisztérium és 
a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a szerinti tagja,
a) a 21. cím 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 18.  a  központi költségvetés XVIII. fejezeténél a  Külgazdasági és Külügyminisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr. 139.  §-a 
szerinti tagja,

 19.  a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,
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 20.  a  központi költségvetés XX. fejezeténél – az  a)  pontban meghatározott kivétellel – a  Kulturális és Innovációs 
Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a szerinti tagja,
a) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,

 21.  a központi költségvetés XXI. fejezeténél – az a) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki Kabinetiroda és 
a Kormánynak a Ktfr. 9. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,

 22.  a központi költségvetés XXIII. fejezeténél a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti 
tagja,

 23.  a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
 24.  a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,
 25.  a központi költségvetés XXXII. fejezeténél az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság és annak főigazgatója,
 26. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
 27. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,
 28.  a központi költségvetés XXXV. fejezeténél a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a 

szerinti tagja,
 29.  a központi költségvetés XXXVI. fejezeténél az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága és az Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat elnöke,
 30.  a központi költségvetés XLI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 31.  a központi költségvetés XLII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 32.  a központi költségvetés XLIII. fejezeténél a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti 

tagja,
 33.  a központi költségvetés XLIV. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 54. §-a szerinti tagja,
 34.  a  központi költségvetés XLV. fejezeténél az  Építési és Közlekedési Minisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr. 95.  §-a 

szerinti tagja,
 35.  a központi költségvetés L. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 36.  a  központi költségvetés LI. fejezeténél – az  a)  pontban meghatározott kivétellel – a  Honvédelmi Minisztérium és 

a Kormánynak a Ktfr. 112. §-a szerinti tagja,
a) a 10. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,

 37.  a  központi költségvetés LXII. fejezeténél a  Kulturális és Innovációs Minisztérium és a  Kormánynak a  Ktfr. 128.  §-a 
szerinti tagja,

 38.  a központi költségvetés LXIII. fejezeténél Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti 
tagja,

 39.  a központi költségvetés LXV. fejezeténél a Bethlen Gábor Alapért felelős testület,
 40.  a központi költségvetés LXVI. fejezeténél az Energiaügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 160. §-a szerinti tagja,
 41.  a központi költségvetés LXVII. fejezeténél a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 128. §-a 

szerinti tagja,
 42.  a központi költségvetés LXXI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,
 43.  a központi költségvetés LXXII. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 66. §-a szerinti tagja.

II. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében

 1.  a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében
a) – a  közös önkormányzati hivatal kivételével – a  helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv 

esetében a  képviselő-testület, a  közgyűlés és a  polgármester, a  főpolgármester, a  vármegyei közgyűlés 
elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat 
képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke,

c) a társulás által irányított költségvetési szerv esetében a társulási tanács és annak elnöke,
d) a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács által irányított 

költségvetési szerv esetében a térségi fejlesztési tanács és a térségi fejlesztési tanács elnöke,
 2.  a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) a  helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében a  helyi nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke,

b) az  országos nemzetiségi önkormányzat esetében az  országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése és 
a közgyűlés elnöke.”
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2. melléklet a 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1.  Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2.  az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3.  a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4.  a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIII. fejezet 22. cím 2. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 6.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 7.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XV. fejezet 26. cím 2. és 5. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVI. fejezet 11. cím 4. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 9.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVII. fejezet 21. cím 5. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
10.  a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXIII. fejezet 11. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
11.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport  

3. jogcímébe, 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
12.  a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet L. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, 

valamint
13.  a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

3. melléklet a 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám

Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör
Adatszolgáltatás 

gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 

adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

2.
XI. fejezet  

32. cím 4. alcím
kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásával 

kapcsolatos kötelezettségek 
(támogatói okiratok) és a kifizetésekkel 

kapcsolatos követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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3.
XIV. fejezet  

21. cím 3. alcím
kezelő szerv

A roma települési és területi 
nemzetiségi önkormányzatok 

támogatásával kapcsolatos 
kötelezettségek (támogatói okiratok) 

és a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

4.

XV. fejezet  
26. cím 5. alcím 

1. jogcímcsoport 
8. jogcím, 

3. jogcímcsoport 
2. jogcím

fővárosi és vármegyei 
kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal 
kapcsolatos követelések és  

a kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

5.

XVI. fejezet  
11. cím 4. alcím; 

XVII. fejezet  
21. cím 5. alcím; 

XLII. fejezet  
1–3. cím, 4. cím  

2. alcím  
2. jogcímcsoport, 

7. cím 2. alcím,  
31. cím,  

32. cím 1. alcím 
12. és  

22. jogcímcsoport; 
L. fejezet  

7. és 9–12. cím;  
LI. fejezet  

10. cím 1. és  
3. alcím

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges 

adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét 
megelőző 8. napig

6.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi 

bevételekkel (pótlékok, bírságok) 
kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek, a tartozások fejében 
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok. 
A vállalkozások folyó támogatásához 

kapcsolódó követelések és 
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

7.

XLI. fejezet
Államadósság Kezelő 

Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges 

adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 

elemi költségvetés 
elkészítésének 

határidejét 
megelőző 8. napig

8.

A hitelekkel, kölcsönökkel, 
értékpapírokkal, más finanszírozási 

célú műveletekkel (különösen 
betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek, egyéb 
eszközök (különösen értékpapírok, 

betétek, devizaszámlák) adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

9.
XLII. fejezet 4. cím 

2. alcím 1. és  
3. jogcímcsoport

a bírságot, egyéb 
központosított 

bevételt beszedő 
szervezet

A bevételekkel kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

10.
XLII. fejezet 4. cím 

2. alcím 4. és  
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet
A bevételekkel kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban
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11.
XLII. fejezet  

33. cím 3–4. alcím

Magyar Exporthitel 
Biztosító Zrt.,

Magyar Export-Import 
Bank Zrt.

Állami kezességbeváltásból eredő 
követelések, a kamatkiegyenlítési 

rendszer keretében fennálló 
követelések és kötelezettségek,  

a kárkintlévőség, egyéb, állammal 
szembeni követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

12.
XLII. fejezet  

33. cím 5. alcím
Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt.

Az állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítéséből 

származó követelések és 
kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

13.
XLII. fejezet  

33. cím 7. alcím

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 

Alapítvány

Az állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítéséből 

származó követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

14.
XLII. fejezet  

37. cím
Pénzügyminisztérium

Az Európai Unió költségvetéséhez 
való hozzájárulásokkal kapcsolatos 

követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

15.
XLII. fejezet  

29. cím 

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal és 
jogtalanul igénybe vett lakáscélú 

állami támogatásokkal kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 

eljáró szerv,  
ERSTE Lakástakarék 
Zrt., Fundamenta –

Lakáskassza Zrt.,  
OTP Lakástakarék Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul 
igénybe vett állami támogatásával 

kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai.

16. L. fejezet 8. cím 
Szabályozott 

Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága

Bányajáradék beszedésével 
kapcsolatos követelések és 

kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított 
időpontban

17.
nincs címrendhez 

kötve
Magyar Nemzeti Bank

Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez.

Évente egyszer, 
a beszámoló 
elfogadását 

követően 

18.
nincs címrendhez 

kötve
fővárosi és vármegyei 

kormányhivatalok
Kibocsátott kárpótlási jegyek  

be nem váltott állománya adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban
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19.
nincs címrendhez 

kötve

európai uniós 
támogatások pénzügyi 

lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 

beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 

teljesítésében részt 
vevő szervezetek

Az európai uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 

kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés által korábban 
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 
konstrukciókhoz kapcsolódó, átadásra 

kerülő, Európai Unióval szembeni 
követelések adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban

20.
nincs címrendhez 

kötve
Start Garancia Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt.

Az állam által vállalt viszontgarancia 
érvényesítéséből származó követelések 

és kötelezettségek adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 

időpontban
”

A Kormány 96/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
a hazai közúti fuvarozói vállalkozások versenyképességének javítását célzó egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló  
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklet 
II.  Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek cím 7.  pont a)  alpontja szerinti költség a  nemzetközi közúti 
árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély 
esetében – amennyiben nem választja a 2. § szerinti elszámolást – napi 85 eurónak megfelelő forintösszeg.”

2. §  A Kormányrendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  hazai közúti fuvarozói vállalkozások versenyképességének javítását célzó egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 96/2023. (III. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Korm. rendelet2.) 
megállapított 1. §-át a Korm. rendelet2. hatálybalépésének napján folyamatban lévő kiküldetésekre is alkalmazni kell.”

2. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló  
437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 
5. §-ában a „háromezer forint” szövegrész helyébe a „kilencezer forint” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 97/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 77/F. §-sal egészül ki:
„77/F.  § (1) A  (2) és (3)  bekezdésben foglaltak szerint 2023. április, május és június hónapokban kompenzálásra 
(e § alkalmazásában a továbbiakban: kompenzáló támogatás) kerül
a) a 12/A. § szerinti díjazás (e § alkalmazásában a továbbiakban: háziorvosi díjazás) és
b) a 25/B. § szerinti díjazás (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogorvosi díjazás).
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kompenzáló támogatás számításakor a  2023. első negyedévben kifizetett 
háziorvosi díjazás egyhavi összege és a  2023. márciusban kifizetett, 2023. március 31-én hatályos 14.  §  
(2)–(4)  bekezdése alapján megállapított fix díjak összege képezi a  bázisösszeget. Ha a  2023. április, május és 
június hónapokban a  havi háziorvosi díjazás és a  14.  § (5a)  bekezdése alapján megállapított területi kiegészítő 
díj összege egy adott háziorvosi szolgálatra vonatkozóan a  bázisösszegnél több mint 100 000 forinttal kevesebb, 
a 100 000 forint feletti különbözet tekintetében a szolgáltató kompenzáló támogatásban részesül.
(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kompenzáló támogatás számításakor a  2023. február, március, április 
hónapokban elvégzett és lejelentett teljesítmény alapján a  NEAK a  2022. december 31-ig és a  2023.  január  1-től 
hatályos szabályok szerint is kiszámítja a  fogorvosi díjazás havi összegét. Ha a  két számítás eredménye 
az  adott hónapban több mint 75 000 forint csökkenést mutat, a  75 000 forint feletti különbözetet kompenzáló 
támogatásként megkapja a fogorvosi szolgáltató.”

2. §  Az R. 12/A.  § (2)  bekezdésében a „havi gyakorisággal történik” szövegrész helyébe a „havi gyakorisággal történik, 
amely a tárgyhónapot követő második hónapban kerül utalványozásra” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 98/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről,  
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 
175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint 
a  külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:
[Az Észak-pesti Centrum Kórház – Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK) egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosult:]
„j) a Nemzet Színésze cím viselésére jogosult személy, valamint a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa,
k) a Nemzet Sportolója cím viselésére jogosult személy, valamint a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa,
l) a  j) és k)  pont szerinti igényjogosult elhalálozása esetén az  igényjogosulttal, az  igényjogosult elhalálozásakor 
egy háztartásban élő házastárs, élettárs.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 99/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló  
262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az alapszámlához való hozzáférésről, az  alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „1,5%-át” szövegrész helyébe a „0,5%-át” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 100/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A  2.  § szerinti adóalany a  2023. adóévre vonatkozóan az  e  §-ban foglaltak szerinti különadó önadózás 
útján történő megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett.
(2) Az e § szerinti adó alapja a 2022. adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel.
(3) Az e § szerinti adó mértéke 2,8 százalék.
(4) Ha a  (2)  bekezdés szerinti adóalapot 12 hónapnál rövidebb adóév alapján határozták meg, akkor adóalapként 
a 12 hónapra arányosított összeget kell figyelembe venni.
(5) Az  adóalany az  e  § szerinti különadót a  2023. adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig külön nyomtatványon 
megállapítja, bevallja, és a 2023. adóév hatodik, kilencedik és tizenkettedik hónapjának 20. napjáig három egyenlő 
részletben megfizeti.
(6) A megszűnő vagy az e § szerinti különadó hatálya alól bármely egyéb okból az adóév közben kikerülő adóalany 
vagy jogutódja az  e  § szerinti kötelezettségét a  megszűnését vagy az  e  § szerinti különadó hatálya alól történő 
kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.
(7) Az e § szerinti különadó adónak minősül. Az e § szerinti különadó vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott 
kérdésekben az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az  adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók.
(8) Az e § szerinti különadóból származó bevétel a központi költségvetés Rezsivédelmi Alapjának bevétele.”

2. §  A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 20.  § (3)  bekezdés a), b) és c)  pontjától eltérően 
a bányajáradék mértéke a 2022. és a 2023. évben a hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége 
után keletkező értéknek]
„b) az  1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogénmezőkön kitermelt és szabadáron értékesített földgáz 
esetében 42 százaléka,”

3. §  A Korm. rendelet 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a bányavállalkozó által kitermelt szénhidrogén mennyisége meghaladja a  (2) bekezdés szerinti kitermelési 
mennyiségek összegét, a kitermelési különbözet tekintetében a fizetendő bányajáradék megállapítására a 22–24. § 
és a 26. § nem alkalmazható.”

4. §  A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „közötti különbség” szövegrész helyébe a „közötti különbség hordónként 
7,5 amerikai dollárral csökkentett összege” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 101/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter legkésőbb 2024. január 31-ig megvizsgálja a  különleges földgázkészlet további fenntartásának 
szükségességét, és ha a  különleges földgázkészlet további fenntartása indokolt, úgy kezdeményezi az  e  rendelet 
szerinti intézkedések fenntartásához szükséges intézkedéseket. Amennyiben 2024. február 15-ig nem születik 
döntés az  e  rendelet szerinti intézkedések 2024. április 1-jét meghaladó meghosszabbításáról, úgy a  miniszter 
2024. február 29-ig a  6.  § szerinti rendeletében dönt a  teljes különleges földgázkészlet értékesítéséről és annak 
feltételeiről.”

2. §  A Rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „2023.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „0,3632” szövegrész helyébe a „0,3906” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 102/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
a Magyarország földgázkitermelésének növelésére irányuló egyes beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és 
a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  2.  mellékletben meghatározott beruházásokkal (a  továbbiakban: 
Beruházások) függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
b) a  Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra 

vonatkoznak,
c) a  2.  mellékletben a  Beruházások helyszíneként megjelölt ingatlanokat és az  azokból a  telekalakítási 

eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.
 (3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. melléklet szerinti Beruházásokat.
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2. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes 
vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, 
illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. §  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti főispánokat jelöli ki 
koordinációs feladatokat ellátó főispánként.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. §  E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni 
kell. A  folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben – a  3.  § szerinti kivételekkel – a  döntést az e  rendelet 
hatálybalépését követő tizenöt napon belül, a szakhatósági döntést nyolc napon belül meg kell hozni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 102/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások, ideértve a zajvédelemre vonatkozó hatósági eljárásokat is,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások, ideértve a  helyi jelentőségű védett természeti területre vonatkozó 

hatósági eljárásokat is,
 5. hulladékgazdálkodási hatósági eljárások,
 6. útügyi hatósági eljárások,
 7. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. helyi vízgazdálkodási hatósági eljárások,
10. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
11. földvédelmi hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
17. hírközlési hatósági eljárások,
18. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
19. erdészeti hatósági eljárások,
20. bányafelügyeleti engedélyezési eljárások, a szolgalomalapításra irányuló eljárások kivételével,
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21. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
22. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
23. közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
24. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
25. területrendezési hatósági eljárások,
26. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
27. légügyi engedélyezési eljárások,
28. azok az 1–27. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
29. az 1–28. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 102/2023. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánok

 A  B  C

 1.  A beruházás megnevezése  A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma
 Koordinációra kijelölt 

főispánok

 2. A somogyi terület 
inert gáz termelésének 
intenzifikálására irányuló 
beruházás

Bélavár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 0141/5, 0141/8, 0141/7, 0140, 0137/2, 0137/1, 0122/2, 0126, 0122/1, 
0103/2, 0102, 097, 098, 099/1, 099/2, 0100, 0122/2, 0129/1, 0158/1, 0158/2, 
0163 helyrajzi számú ingatlanok,

Somogyudvarhely közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint külterület 046/18, 046/17, 046/20, 029, 028/21, 015, 
013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 011, 010/13, 010/23, 
010/12, 010/11, 010/10, 010/9, 010/8, 010/7, 010/6, 010/5, 09, 08/16, 08/15, 
08/14, 08/13, 08/12, 08/11, 08/10, 0158, 0157/5, 0157/4, 0157/3, 0159, 
0160/23, 0160/22,  0160/14, 0160/13, 0160/12, 0160/11, 0160/10, 0160/9, 
0160/8, 0160/7, 0160/6, 0160/5, 0162, 0165/11, 0165/12, 0165/13,  0155, 
0133/7, 0132, 0131/4, 0130, 0129, 0128, 0125, 0124, 099, 098, 097, 096, 095, 
090, 088/4 helyrajzi számú ingatlanok,

Berzence közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0183, 0184,  0189/13, 0189/14, 0189/8, 0192, 0194/16, 
0194/15, 0194/14, 0194/13, 0194/12, 0194/11, 0194/10, 0194/9, 0194/8, 
0194/7, 0194/6, 0194/5, 0194/4, 0194/3, 0194/2, 0194/1, 0201/6, 0201/2, 0202, 
0203/1, 0203/2, 0203/3, 0208/17, 0208/16, 0208/15, 0209, 0210/4, 0210/3, 
0195/4, 0195/3, 0195/2 helyrajzi számú ingatlanok,

Vízvár közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 045/4, 045/10, 045/9, 045/8, 045/7, 045/6, 045/5, 054, 055/1, 042, 
027/1, 026, 021/4, 020, 018/2, 018/4, 018/3, 08, 02/6, 02/4, 03, 04, 05/2, 0164/2, 
0164/3, 0164/12 helyrajzi számú ingatlanok,

Babócsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0165, 0166/1 helyrajzi számú ingatlanok,

Csokonyavisonta közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint külterület 0581, 0582, 0578/43 helyrajzi számú 
ingatlanok.

Somogy Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán
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 3. Biharkeresztes-6 és -19 
gázkutak bekötése

Berekböszörmény közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint külterület 091, 0111, 0113/10, 0113/11, 0113/12, 0113/14, 
0113/15, 0113/19, 0113/2, 0113/20, 0113/22, 0113/24, 0113/25, 0113/7, 
0113/8, 0113/9, 089/1, 089/5, 092/1, 092/2 helyrajzi számú ingatlanok,

Körösszegapáti közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0122, 0137, 0451, 0455, 0457, 0459, 0113/1, 0113/2, 0116/1, 
0116/2, 0121/2, 0121/8, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0123/15, 
0123/16, 0123/17, 0123/4, 0123/5, 0126/12, 0126/13, 0129/2, 0129/3, 0129/4, 
0129/5, 0134/2, 0134/4, 0138/3, 0140/2, 0140/6, 0140/7, 0140/9, 0438/1, 
0449/15, 0449/16, 0449/17, 0458/4 helyrajzi számú ingatlanok,

Körösszakál közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 068, 076, 077, 078, 082, 085, 087, 092, 0112, 0118, 0115/15, 
0116/1, 0116/20, 0116/35, 0120/5, 0120/7, 0120/8, 067/1, 069/1–8-ig, 073/1, 
073/2, 086/2, 096/3, 096/4   belterület 304, zártkert 718, 732, 780, 781, 
825, 826, 827, 890, 891, 892, 915, 936, 937, 938, 955, 958 helyrajzi számú 
ingatlanok,

Magyarhomorog közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint külterület 064, 069, 080, 089, 05/2, 0106/30, 0107/2, 
0107/28, 0107/29, 0107/30, 0107/31, 0107/33, 034/9, 034/10, 067/1, 071/5, 
085/1, 085/2, 091/9, 091/10, 091/11, 096/2, 097/11, 097/20, 097/31, 097/5, 
097/7 helyrajzi számú ingatlanok,

Komádi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 0491, 0499, 0501, 0506, 0508, 0511, 0545, 0555, 0591, 0475/3, 
0487/3, 0487/5, 0488/10–20-ig, 0488/39, 0488/56–66-ig, 0488/96, 0488/109, 
0488/110, 0492/59, 0498/4, 0498/5, 0500/3, 0507/5, 0510/6, 0514/19, 0518/1, 
0518/2, 0518/4, 0520/4, 0520/5, 0520/6, 0522/1, 0522/2, 0522/14, 0527/19, 
0527/20, 0557/5, 0557/19, 0557/20, 0557/23, 0557/24, 0557/37, 0557/38, 
0557/39, 0557/40, 0557/41, 0557/42, 0557/43, 0558/5, 0558/56,  0559/2, 
0567/3, 0578/3, 0586/3, 0590/2, 0590/3 helyrajzi számú ingatlanok.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán 
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 4. Páhi-2 jelű gázkút 
bekötése

Csengőd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0350/2, 0357, 0358/3, 0358/4, 0358/5, 0358/6 helyrajzi számú 
ingatlanok,

Kaskantyú közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 08, 010/32, 010/35, 010/41, 011/60, 011/65, 07/106, 09/71 
helyrajzi számú ingatlanok,

Kiskőrös közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0190/76, 0198/78, 0199, 0201/33, 0203, 0211/1, 0226, 0228, 
0230, 0232/68, 0244/1, 0244/2, 0244/3, 0244/4, 0254, 0256, 0296/1, 0304/7, 
0311/10, 0190/64, 0190/65, 0190/66, 0190/69, 0190/70, 0190/72, 0190/73, 
0190/74, 0190/75, 0190/77, 0191, 0197/31, 0197/83, 0198/22, 0198/24, 
0198/25, 0198/26, 0198/27, 0198/34, 0200/47, 0200/48, 0201/30, 0201/31, 
0201/34, 0201/35, 0201/36, 0201/37, 0202/56, 0206/70, 0206/71, 0206/72, 
0206/73, 0206/74, 0206/75, 0206/76, 0206/77, 0206/79, 0207/11, 0207/12, 
0207/13, 0207/15, 0207/16, 0207/17, 0207/18, 0207/19, 0207/2, 0207/21, 
0207/22, 0207/23, 0207/24, 0224/18, 0224/35, 0224/40, 0224/42, 0224/45, 
0224/47, 0224/48, 0224/49, 0224/50, 0224/53, 0224/54, 0224/55, 0224/56, 
0224/57, 0224/60, 0224/61, 0224/62, 0224/63, 0224/64, 0224/65, 0224/66, 
0224/67, 0224/68, 0224/69, 0224/70, 0224/71, 0224/72, 0224/73, 0224/74, 
0224/75, 0224/76, 0224/77, 0224/78, 0224/79, 0224/80, 0224/81, 0227/27, 
0227/28, 0227/29, 0227/30, 0227/31, 0227/7, 0227/9, 0231/102, 0231/103, 
0231/43, 0231/49, 0231/50, 0231/51, 0231/52, 0231/53, 0231/61, 0231/62, 
0231/68, 0231/69, 0231/71, 0231/88, 0231/89, 0231/90, 0232/10, 0232/11, 
0232/12, 0232/13, 0232/14, 0232/15, 0232/16, 0232/17, 0232/18 ,0232/19, 
0232/20, 0232/21, 0232/22, 0232/23, 0232/24, 0232/25, 0232/26, 0232/27, 
0232/28, 0232/29, 0232/3, 0232/30, 0232/31, 0232/32, 0232/4, 0232/43, 
0232/44, 0232/45, 0232/46, 0232/47, 0232/5, 0232/6, 0232/7, 0232/8, 0232/9, 
0253/23, 0253/62, 0253/63, 0253/64, 0253/65, 0253/66, 0253/67, 0253/68, 
0253/78, 0253/79, 0253/80, 0253/81, 0255/111, 0255/112, 0255/70, 0257/10, 
0257/109, 0257/110, 0257/15, 0257/16, 0257/168, 0257/169, 0257/17, 
0257/170, 0257/171, 0257/199, 0257/208, 0257/52, 0257/53, 0257/7, 0257/8, 
0257/9, 0311/16, 0311/17, 0311/7, 0311/83, 0311/84, 0311/185, 0311/186 
helyrajzi számú ingatlanok,

Soltvadkert közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0401/107, 0415/80, 0417, 0422/2, 0425/107, 0427/2, 0429/2, 
0449, 0454/3, 0456/1, 0401/104, 0401/108, 0401/109, 0401/128, 0401/129, 
0401/130, 0401/131, 0415/10, 0415/39, 0415/66, 0415/67, 0415/85, 0415/86, 
0425/151, 0425/152, 0425/83, 0435/14, 0435/15, 0435/2, 0435/41, 0448/31, 
0452/11, 0452/15, 0452/16, 0452/23, 0452/24, 0455/113, 0455/114, 0455/121, 
0455/96, 0455/97, 0455/98, 0456/4 helyrajzi számú ingatlanok.

Bács-Kiskun Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán
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 5. Püspökladány-4 jelű 
gázkút bekötése

Kaba közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 011, 012, 028, 029, 031, 065, 0107, 0168, 0172, 0109/1, 0109/2, 
0114/1, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 0114/15, 0114/16, 0114/17, 0114/18, 
0114/19, 0114/20, 0114/21, 0114/22, 0114/23, 0114/24, 0114/25, 0114/26, 
0114/27, 0114/28, 0114/29, 0114/4, 0164/10, 0164/13, 0164/18, 0164/19, 
0164/20, 0164/21, 0164/22, 0164/23, 0164/24, 0164/25, 0164/26, 0164/28, 
0164/29, 0164/30, 0164/31, 0164/38, 0164/39, 0164/40, 0164/41, 0164/42, 
0164/43, 0164/44, 0171/4, 0178/19, 0178/21, 0178/22, 0178/23, 0178/24, 
027/1, 034/1, 034/2, 034/3, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 067/12, 067/13, 
067/14, 068/1, 070/6, 070/8, 071/12, 071/3, 071/4, 071/8, 071/9, 072/3, 072/4, 
072/9, 073/1, 076/1, 076/3, 076/9, 076/10, 076/11, 076/12, 076/13, 076/14, 
076/15, 076/16, 076/17, 076/18, 076/19, 076/20, 076/21, 076/22, 076/23, 
076/24, 076/25, 076/26, 076/27, 076/28, 076/29, 076/30, 076/5, 089/1, 091/1, 
091/18, 091/19, 091/2, 094/11, 094/12, 094/13, 094/16, 094/17, 094/18, 094/19, 
094/20, 094/21, 094/22, 094/23, 094/24, 094/25, 094/26, 094/27, 094/28, 
094/29, 094/4, 094/8, 094/2, 0172 helyrajzi számú ingatlanok,

Nádudvar közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0193/5, 0284/5, 0284/6, 0285/1 helyrajzi számú ingatlanok,

Püspökladány közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0105, 0108, 0117, 0100/39, 0100/40, 0100/41, 0100/42, 
0100/43, 0100/65, 0100/66, 0100/67, 0102/27, 0102/28, 0102/29, 0102/30, 
0103/2, 0106/13, 0110/2, 0110/3, 0111/20, 0111/21, 0111/22, 0111/23, 
0111/24, 0111/25, 0111/26, 0111/27, 0111/47, 0111/49, 0111/50, 0111/51, 
0111/53, 0111/54, 0111/55, 0111/57, 0111/58, 0111/59, 0111/60, 0111/61, 
0111/62, 0111/63, 0112/1, 0112/10, 0112/19, 0112/20, 0112/21, 0112/22, 
0112/23, 0112/24, 0112/25, 0112/26, 0112/27, 0112/33, 0112/4, 0112/40, 
0112/41, 0112/42, 0112/43, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0113/2, 0117 helyrajzi 
számú ingatlanok.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán 

6. Rinyaújlak-D-1 kút 
termelésbe állítása

Csokonyavisonta közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint külterület 0499/15, 0499/14, 0512/3, 0512/2, 0513, 
0514/3, 0514/4, 0531/1, 0531/6, 0531/5, 0531/4, 0532, 0534, 0535, 0536/2, 
0524, 0568/1, 0570, 0576/4, 0576/7, 0576/8, 0576/9, 0577, 0578/43, 0582 
helyrajzi számú ingatlanok,

Komlósd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 036/5, 036/4, 036/3, 034, 033/9, 032, 023/1, 025 helyrajzi 
számú ingatlanok, 

Babócsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0167/2, 0167/11, 0170, 0172/21, 0172/20, 0172/19, 0172/18, 
0172/17, 0172/16, 0172/7, 0172/8, 0172/13, 0172/14, 0172/10, 0172/11, 
0172/12 helyrajzi számú ingatlanok.

Somogy Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán 

7. Forráskút-13 
mezőfejlesztő fúrás

Balástya közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0276/1, 0272/58, 0272/59, 0276/53, 0276/50 helyrajzi számú 
ingatlanok.

Csongrád-Csanád 
Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

8. Endrőd-É-20 és 
Endrőd-É-21 
mezőfejlesztő fúrások

Gyomaendrőd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 02702/7, 02705, 02710/5, 02693/6, 02698, 02699, 02696, 
02710/2, 02697, 02693/5 helyrajzi számú ingatlanok.

Békés Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

9. Álmosd-É-3 kutatófúrás és 
bekötése

Álmosd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 096/13 helyrajzi számú ingatlan.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán
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10. Monostorpályi-D-2 
kutatófúrás és bekötése

Monostorpályi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 013/35, 014, 015/1, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 
015/9, 015/13, 015/14, 015/15, 015/16, 016/2, 017, 018/3, 018/24, 018/25, 
018/26, 018/27, 018/52 helyrajzi számú ingatlanok,

Hosszúpályi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 057/3, 057/1, 059/5, 059/4, 059/2, 059/1, 061/3, 061/4, 061/5, 
061/6, 061/9, 069/2, 069/5 helyrajzi számú ingatlanok.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

11. Komádi-K-11, Komádi-K-8 
kutatófúrások és bekötése

Komádi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 0597/1, 0660/2, 0660/31, 0643, 0671/4, 0671/5, 0671/32, 0671/33, 
0671/35, 0671/56, 0671/55, 0671/54, 0671/53, 0671/52, 0671/51, 0671/50,  
0714/2, 0714/4, 0728/1, 0726, 0725/8, 0725/7, 0725/6, 0725/5, 0725/4, 0724/2, 
0720/6, 0720/3, 0720/2, 0511, 0545, 0474/7, 0474/3, 0475/3, 0516/3, 0516/4, 
0518/7, 0518/9, 0518/14, 0518/13, 0518/16, 0522/11, 0522/10, 0522/9, 0522/8, 
0522/4, 0522/15, 0542, 0526/26, 0526/25, 0526/32, 0526/31, 0526/11, 0527/22, 
0527/20, 0511, 0542,  0671/6, 0671/7, 0725/8 helyrajzi számú ingatlanok.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

12. Komádi-54 kutatófúrás és 
bekötése

Komádi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 0532/58, 0532/59, 0532/3, 0532/51, 0532/49 helyrajzi számú 
ingatlanok.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

13. Komádi-56 kutatófúrás és 
bekötése

Komádi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
külterület 0532/26, 0532/25, 0532/27, 0532/5, 0532/29, 0532/8, 0532/36 
helyrajzi számú ingatlanok.

Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán

14. Endrőd-É-22 kutatófúrás Gyomaendrőd közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 02691/9, 02690, 02684/5, 02684/4, 02684/8, 02684/7, 02705, 
02716/9, 02716/10, 02716/13, 02716/5, 02691/13, 02692, 02693/7, 02693/6, 
02698, 02699, 02702/7, 02710/5, 02716/7, 02716/8, 02716/11, 02684/6  
helyrajzi számú ingatlanok.

Békés Vármegyei 
Kormányhivatalt vezető 
főispán



1668 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 45. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 57/2023. (III. 29.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 
dr. Bolyós Gergőt a 2023. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése és 24.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára –

dr. Csépány Kristóf Gergelyt és
dr. Elek Barbara Szonját

2023. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2023. március 15.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/1561-2/2023.

A köztársasági elnök 58/2023. (III. 29.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –  
dr. Rozgonyi-Wurst Katalint a 2023. április 15. napjától 2026. április 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése és 24.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének 
javaslatára – dr. Balajthy Dóra Ágnest 2023. április 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2023. március 15.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/1800-2/2023.
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A Kormány 1102/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

 1. A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 9.  § (1)  bekezdése szerinti 
kormánybizottságként létrehozza a Vidékfejlesztési Kormánybizottságot.

 2. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság feladata az agrár- és vidékfejlesztés érdekében
a) az agrár- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó, hazai és európai uniós források felhasználásának nyomon 

követése,
b) az a) pont szerinti források felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntések előkészítése.

 3. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság ülését a miniszterelnök vezeti.
 4. A Vidékfejlesztési Kormánybizottság munkájában részt vesz

a) a miniszterelnök,
b) az agrárminiszter,
c) az építési és közlekedési miniszter,
d) a gazdaságfejlesztési miniszter,
e) Dr. Fazekas Sándor, volt miniszter.

 5. A  Vidékfejlesztési Kormánybizottság titkára a  kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az  Országos 
Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos.

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 7. Hatályát veszti a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról szóló 1048/2021. (II. 12.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1103/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a háziorvosi és fogorvosi szolgálatok új indikátorrendszeréből eredő bevételkiesés átmeneti 
kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
13. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az  1.  melléklet szerint elrendeli a  Kvtv. 1.  mellékletének a  Magyarország 
2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Kv. rendelet) eltérően megállapított LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás 
céltartalék jogcímcsoport terhére
a) 630 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. mellékletének a Kv. rendelettel eltérően megállapított 

LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás alcím, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímcsoport javára;

b) 282 600 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. mellékletének a Kv. rendelettel eltérően megállapított 
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás alcím, 3. Fogászati ellátás jogcímcsoport javára.
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: 2023. április 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1103/2023. (III. 29.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

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

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
7 Gyógyító-megelőző ellátás

222134 1
K5 630 000 000

222156 3
K5 282 600 000

284889 12
K5 Egyéb működési célú kiadások -912 600 000

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

csop. szám szám csop. 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- Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. 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: 2023. április 1.                                          912 600 000                  912 600 000    

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

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

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

Fogászati ellátás
Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1104/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges  
egyéb intézkedésekről szóló 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

A Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a  megvalósításához szükséges egyéb intézkedésekről 
szóló 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pont 1.2. alpontjában megállapított feladatok megvalósítása érdekében 5 947 330 800  forint rendelkezésére 
állásáról, az alábbi ütemezés szerint:
1.4.1. a 2023. évben a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 5. Vallásturisztikai támogatások jogcím javára 
950 000 000 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 44 252 600 forint,
c) LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 50 000 000 forint,
1.4.2. a 2024. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzata javára 
918 282 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 60 000 000 forint,
1.4.3. a 2025. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 
644 132 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 60 000 000 forint,
1.4.4. a 2026. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 
594 132 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 50 000 000 forint,
1.4.5. a 2027. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 
594 132 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 50 000 000 forint,
1.4.6. a 2028. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 
594 132 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 50 000 000 forint,
1.4.7. a 2029. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 
594 132 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 50 000 000 forint,
1.4.8. a 2030. évi központi költségvetés
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, Vallásturisztikai támogatások finanszírozását szolgáló előirányzat javára 
594 132 600 forint,
b) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 50 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: az 1.4.1. pont tekintetében 2023. március 31. 
az 1.4.2–1.4.8. pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont c) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„c) egyetért azzal, hogy a GINOP 8. prioritása keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi eszköz támogatásokból 
visszaforgó források terhére elsődlegesen a  GINOP 9. prioritása keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi 
eszköz végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi közvetítőknek járó irányítási díjak, illetve az alapok alapja végrehajtó 
szervezeti feladatokkal összefüggő auditált és elismert irányítási költségek, másodsorban a GINOP 8. prioritásának 
túlvállalására eső auditált és elismert végrehajtási költségek a  felhasznált túlvállalási összeg legfeljebb 9,8%-áig 
kerüljenek finanszírozásra. A  GINOP-8.3.5-18 azonosító számú, „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai 
korszerűsítése célú hitel” című, kamatmentes forgóeszköz hiteltermék keretére beérkezett, túlvállalásból nem 
finanszírozható része, 108 milliárd forint erejéig, továbbá ennek az  összegnek az  elismert végrehajtási költsége, 
ennek legfeljebb 9,8%-áig kerüljenek finanszírozásra: a visszaforgó forrás felhasználható továbbá a GINOP pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó, elismert, de az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott díjazási maximumok miatt ki nem fizethető 
költségek megtérítésére,”

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pontja a következő u) alponttal egészül ki:
[A Kormány az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„u) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozattal módosított, 
a 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6a, 12., 12b, 19. és 22b sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által 
javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
[során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.]

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
3.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:10m mezőjében a „200,00” szövegrész helyébe a „95,00” szöveg,
3.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat

3.2.1. C:2 mezőjében a „65,24” szövegrész helyébe a „64,41” szöveg,
3.2.2. C:2b mezőjében az „51,793” szövegrész helyébe a „46,900” szöveg,
3.2.3. C:13 mezőjében a „48,459” szövegrész helyébe a „49,290” szöveg,

3.3. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:2 mezőjében a „9,966 (ebből VEKOP: 2,94)” szövegrész helyébe a „10,110 (ebből VEKOP: 2,982)” 

szöveg,
3.3.2. C:3 mezőjében a „0,83” szövegrész helyébe a „0,75” szöveg,
3.3.3. C:4 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe az „5,55” szöveg,
3.3.4. C:5 mezőjében a „6,40” szövegrész helyébe a „7,603” szöveg,
3.3.5. C:7 mezőjében a „11,693” szövegrész helyébe a „10,917” szöveg,
3.3.6. C:8 mezőjében a „0,961” szövegrész helyébe a „0,889” szöveg,
3.3.7. C:9 mezőjében az „1,02” szövegrész helyébe a „0,784 szöveg,
3.3.8. C:11 mezőjében a „3,985” szövegrész helyébe a „3,542” szöveg,
3.3.9. C:11a mezőjében az „1,78” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
3.3.10. C:12 mezőjében a „45,04” szövegrész helyébe a „43,09” szöveg,
3.3.11. C:15 mezőjében a „2,906” szövegrész helyébe a „3,006” szöveg,
3.3.12. C:17 mezőjében a „13,70” szövegrész helyébe a „21,555” szöveg,

3.4. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. C:3 mezőjében az „5,88” szövegrész helyébe az „5,74” szöveg,
3.4.2. C:5 mezőjében a „42,06” szövegrész helyébe a „38,22” szöveg,
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3.5. 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „34,89” szövegrész helyébe a „35,39” szöveg,
3.5.2. C:6 mezőjében az „5,387” szövegrész helyébe a „4,791” szöveg,
3.5.3. C:7 mezőjében a „10,91” szövegrész helyébe a „10,66” szöveg,
3.5.4. C:7e mezőjében a „10,541 (ebből VEKOP: 1,478)” szövegrész helyébe a „10,941 (ebből VEKOP: 1,534)” 

szöveg,
3.6. 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat

3.6.1. C:2 mezőjében a „44,00” szövegrész helyébe a „44,60” szöveg,
3.6.2. C:4 mezőjében a „6,765” szövegrész helyébe a „7,865” szöveg,
3.6.3. C:5 mezőjében a „7,01” szövegrész helyébe a „7,33” szöveg,
3.6.4. C:6 mezőjében a „4,08” szövegrész helyébe a „4,626” szöveg,
3.6.5. C:7 mezőjében a „10,541” szövegrész helyébe a „10,651” szöveg,
3.6.6. C:8 mezőjében az „52,917” szövegrész helyébe az „54,217” szöveg,

3.7. 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat
3.7.1. C:2 mezőjében a „9,59” szövegrész helyébe a „9,27” szöveg,
3.7.2. C:5a mezőjében a „33,12” szövegrész helyébe a „32,33” szöveg,
3.7.3. E:5a mezőjében az „51,793” szövegrész helyébe a „46,90” szöveg,
3.7.4. C:6 mezőjében az „1,92” szövegrész helyébe az „1,78” szöveg,
3.7.5. E:6 mezőjében a „45,04” szövegrész helyébe a „43,09” szöveg,
3.7.6. C:8 mezőjében a „18,51” szövegrész helyébe a „18,01” szöveg,
3.7.7. E:8 mezőjében a „14,499” szövegrész helyébe a „13,34” szöveg,
3.7.8. C:12 mezőjében az „55,65” szövegrész helyébe az „55,48” szöveg,
3.7.9. C:13 mezőjében a „20,83” szövegrész helyébe a „20,80” szöveg,
3.7.10. C:13a mezőjében a „426,52” szövegrész helyébe az „533,70” szöveg,
3.7.11. C:14 mezőjében a „3,39” szövegrész helyébe a „3,33” szöveg,
3.7.12. C:15 mezőjében a „78,01” szövegrész helyébe a „77,87” szöveg,
3.7.13. C:18 mezőjében a „2,39” szövegrész helyébe a „2,37” szöveg

lép.
 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

4.1. D:4 mezőjében a „48,459” szövegrész helyébe a „49,290” szöveg,
4.2. C:5 mezőjében a „Technológiai és Ipari Minisztérium” szövegrész helyébe a „Gazdaságfejlesztési Minisztérium” 

szöveg,
4.3. D:5 mezőjében a „9,966 (ebből VEKOP: 2,94)” szövegrész helyébe a „10,110 (ebből VEKOP: 2,982)” szöveg,
4.4. D:6 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe az „5,55” szöveg,
4.5. D:6a mezőjében a „6,40” szövegrész helyébe a „7,603” szöveg,
4.6. D:9 mezőjében a „3,985” szövegrész helyébe a „3,542” szöveg,
4.7. D:12 mezőjében a „2,906” szövegrész helyébe a „3,006” szöveg,
4.8. D:12b mezőjében a „13,70” szövegrész helyébe a „21,555” szöveg,
4.9. C:13, C:14, C:15, C:17, C:18, C:18a, C:18d és C:30 mezőjében a „Technológiai és Ipari Minisztérium” szövegrész 

helyébe a „Gazdaságfejlesztési Minisztérium” szöveg,
4.10. D:19 mezőjében a „34,89” szövegrész helyébe a „35,39” szöveg,
4.11. C:22a és C:25b mezőjében a „Közlekedéstudományi” szövegrész helyébe a „Magyar Közlekedéstudományi és 

Logisztikai” szöveg,
4.12. D:22b mezőjében a „10,541 (ebből VEKOP: 1,478)” szövegrész helyébe a „10,941 (ebből VEKOP: 1,534)” szöveg,
4.13. D:26 mezőjében a „44,00” szövegrész helyébe a „44,60” szöveg,
4.14. C:27 mezőjében a „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész 

helyébe az „Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg
lép.

 5. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont g) és h) alpontja.
 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1106/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 azonosító számú projekt műszaki tartalmának kiegészítéséről és 
finanszírozásáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért a  „DMRV Zrt. kapacitásbővítő fejlesztések” című projekt 
(a továbbiakban: Projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;

b) egyetért a Projekt vonatkozásában
ba) az  1.  melléklet szerinti többlettámogatásnak a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (a  továbbiakban: KEHOP) tekintetében az operatív programot finanszírozó Kohéziós Alap 
meghatározott maximális kötelezettségvállalási szint eléréséig rendelkezésre álló keret terhére,

bb) az 1.  mellékletben foglalt táblázat Q:4 mezőjében meghatározott összegnek a  Magyarország 
2023.  évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával 

 történő finanszírozásával;
c) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet 

szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1106/2023. (III. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt összköltsége

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP keretében 

finanszírozandó 

támogatásának összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő projektköltségre 

jutó központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján

Projekt le nem vonható,  

az EU felé el nem számolható 

ÁFA összege (Ft)  

az 590/2022. (XII. 28.)  

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés  

b) pontja alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (Ft)  

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU felé el 

nem számolható ÁFA 

összege (Ft)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet

 9. § (1) bekezdés  

f ) pontja alapján

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (Ft)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján

Projekt le nem vonható,  

az EU felé el nem 

számolható ÁFA 

összege (Ft)  

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

összege (Ft)

az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján

4.
KEHOP-2.1.11-21-

2022-00005

DMRV Zrt. 
kapacitásbővítő 

fejlesztések

Építési és Közlekedési 
Minisztérium és 

DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

100,00 16 221 476 650 0 53 957 139 0 – + 675 660 015 0 13 568 128 0 100,00 16 897 136 665 0 67 525 267 0 16 964 661 932

A Duna Jobbparti Regionális 
Vízellátó Rendszer látja el 
ivóvízzel Szentendre térségét, 
valamint a Pilisi-medencében 
lévő településeket. Megoldódik 
továbbá Solymár nyári csúcsidei 
vízellátási igénye. 
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A Kormány 1107/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.6. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.6. az  Áht. 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az  energiaügyi miniszter  
a 2023. évben a szabad előirányzatot meghaladó mértékben kötelezettséget vállaljon legfeljebb 1 910 000 000 forint  
értékig a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek a Magyarország 2023. évi 
központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások 
jogcímcsoport jogcím terhére;”

 2. Az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont 1.3. alpontjában a „22 971 750 189” szövegrész helyébe a „24 884 151 872” szöveg,
b) 1. pont 1.4. alpont nyitó szövegrészében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe az „Energiaügyi” 

szöveg,
c) 1. pont 1.4. alpont d) pontjában a „7 111 500 049” szövegrész helyébe a „9 023 356 844” szöveg,
d) 1. pont 1.4. alpont e) pontjában a „4 770 155 171” szövegrész helyébe a „4 770 631 948” szöveg,
e) 1. pont 1.4. alpont f ) pontjában a „681 450 740” szövegrész helyébe a „681 518 851” szöveg,
f ) 1.  pont 1.5.  alpontjában az  „a technológiai és ipari” szövegrész helyébe az  „az energiaügyi” szöveg,  

a „22 960 270 053” szövegrész helyébe a „24 870 270 053” szöveg,
g) 1.  pont 1.5a.  alpontjában a  „központi költségvetés XVII. Technológiai és Ipari” szövegrész helyébe 

a  „Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek a  Magyarország  
2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló  
613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1108/2023. (III. 29.) Korm. határozata
a Tiszabura Község Önkormányzata kötelező feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek 
(a  továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
1. mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 13. Tiszabura 
Község Önkormányzata kötelező feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatása címmel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

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

működési célú támogatásként – 25 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak 
működési célú támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően 
megállapított 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 13. Tiszabura Község Önkormányzata 
kötelező feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított forrás terhére külön pályázat és 
kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Tiszabura Község Önkormányzata 
(a  továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy a  támogatói okiratban rögzítse, hogy 
ha az  adminisztrációs hiba miatt keletkezett köztartozás pénzügyi rendezése megtörténik, úgy legkésőbb 
2023. augusztus 31. napjáig a támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1108/2023. (III. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

402028 13 Tiszabura Község Önkormányzata kötelező feladataihoz kapcsolódó működési kiadások támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 25 000 000

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -25 000 000
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 25 000 000 25 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A miniszterelnök 26/2023. (III. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

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

German Nórának, a  Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárának e  megbízatása a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2023. március 31-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 27/2023. (III. 29.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a felsőoktatásért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

Czövek Tamást

– 2023. március 31-ei hatállyal –

főiskolai tanárrá kinevezem.

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


	A Kormány 92/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 93/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 94/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 95/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	államháztartási és pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 96/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	a hazai közúti fuvarozói vállalkozások versenyképességének javítását célzó egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 97/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 98/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, 
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 99/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 
262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 100/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 101/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 102/2023. (III. 29.) Korm. rendelete
	a Magyarország földgázkitermelésének növelésére irányuló egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

	A köztársasági elnök 57/2023. (III. 29.) KE határozata
	bírák kinevezéséről

	A köztársasági elnök 58/2023. (III. 29.) KE határozata
	bírák kinevezéséről

	A Kormány 1102/2023. (III. 29.) Korm. határozata
	a Vidékfejlesztési Kormánybizottságról

	A Kormány 1103/2023. (III. 29.) Korm. határozata
	a háziorvosi és fogorvosi szolgálatok új indikátorrendszeréből eredő bevételkiesés átmeneti kompenzációjáról

	A Kormány 1104/2023. (III. 29.) Korm. határozata
	a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv elfogadásáról és a megvalósításához szükséges 
egyéb intézkedésekről szóló 1695/2022. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1105/2023. (III. 29.) Korm. határozata
	a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1106/2023. (III. 29.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.1.11-21-2022-00005 azonosító számú projekt műszaki tartalmának kiegészítéséről és finanszírozásáról

	A Kormány 1107/2023. (III. 29.) Korm. határozata
	a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról
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