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III. Kormányrendeletek

A Kormány 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő 
alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő 
eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) 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 Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson 
belül a  2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia rendszerhasználati 
díjakat akként kell megállapítani, hogy
a) a díjmegállapítás nem eredményezheti a  Vet. 3.  § 42.  pontja szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő 

rendszerhasználati díjak növekedését,
b) a nem lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedése a  magasabb 

feszültségszinteken legyen nagyobb arányú,
c) az elosztók 2023. évre számított hálózati veszteség költségének 85%-a ismerhető el,
d) az elosztók számára elismert költségek tekintetében 100 000 000 000 forint a  Rezsivédelmi Alapon 

keresztül megtérülő költségként kerüljön figyelembevételre, az  egyes elosztókra a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal H 2430/2022. számú határozatában elismert költségek arányában felosztva,

e) az átviteli rendszerirányító 2023. évre számított hálózati veszteség költségének 85%-a ismerhető el, és
f ) az átviteli rendszerirányító számára elismert költség tekintetében 80 000 000 000 forint a  Rezsivédelmi 

Alapon keresztül megtérülő költségként kerüljön figyelembevételre.

2. § (1) Azon kisfeszültségű idősoros (KIF III.) csatlakozású felhasználót, aki a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 
b) pontja alapján egyetemes szolgáltatás keretében vételez, 2023. január 1-jétől profil elszámolású felhasználónak 
kell tekinteni. Az elosztó e felhasználó tekintetében kisfeszültségű profilos (KIF I.) elszámolást alkalmaz.

 (2) Az  átsorolás tényéről és az  átsorolással kapcsolatos fizetési feltételekről az  elosztó, a  hálózathasználati szerződés 
megbízottkénti kezelése esetén az  egyetemes szolgáltató az  átsorolás előtt legalább 15 nappal értesíti 
a  felhasználót, aki a  tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti, hogy számlázása az  eredeti 
feltételek szerint történjen.

3. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(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  rendszerhasználati díjak megállapítása során a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak 
alkalmazhatósága előtt legalább 30 nappal hozza meg, és a díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal teszi 
közzé a honlapján.”
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4. §  A Korm. rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:
„3.  § A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő 
alkalmazásáról és a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdés rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.”

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelete
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra 

(a továbbiakban együtt: hitelintézet),
b) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 

9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban: pénzügyi vállalkozás),
c) a Hpt. szerinti többes kiemelt közvetítőre, a kizárólag magánszemélyek részére a mindennapi élet felszerelési 

tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek – ide nem értve a gépjárművet – megvásárlásához nyújtott hitel- és 
pénzkölcsönt közvetítő többes ügynök kivételével a többes ügynökre és az alkuszra (a továbbiakban együtt: 
független közvetítő),

d) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre,
e) a pénzforgalmi intézményre,
f ) a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI),
g) az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

más államban (a  továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére (a továbbiakban: 
EGT-fióktelep)

(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint 
készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári  évének utolsó napjától számított öt  évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az  adatszolgáltató e  rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége  
– a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé 
válása napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.

 (2) A PEKMI az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató 
jogállásának megszűnéséig teljesíti.

 (3) Az  EGT-fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

 (4) A pénzügyi vállalkozás az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal a cégbírósági bejegyzését követő 
negyedévben teljesíti.
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 (5) A  kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmény az  e  rendelet szerinti felügyeleti 
jelentést a számlainformációs szolgáltatás végzésére vonatkozó bejelentése nyilvántartásba vétele tárgyában hozott 
MNB határozat véglegessé válása napjától a tevékenység megszűnéséről történő bejelentése nyilvántartásba vétele 
tárgyában hozott MNB határozat véglegessé válása napjáig teljesíti.

4. § (1) A  hitelintézet és a  hitelintézeti típusú EGT-fióktelep – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.

 (2) A  nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepeként működő hitelintézet 
(a  továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) az  (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 
13.  cikk (2)  bekezdésében, valamint VI. és VII.  mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában 
felügyeleti jelentést teljesít az  ingatlanfedezetű hitelekből származó veszteségekre vonatkozó adatokról 
az  MNB  részére. A  vonatkozási időpontra az  (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 2.  cikk (1)  bekezdés 
d)  pontja, a  teljesítési határidőre az  (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés d)  pontja, 
valamint (2), (4) és (5) bekezdése az irányadó.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, 
az  (1)  bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó részletes előírásokat a  3.  melléklet tartalmazza. 
A kitöltést segítő technikai segédletet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.

5. § (1) A  pénzügyi vállalkozás és az  ezen típusú EGT-fióktelep a  4.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, 
formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a  pénzforgalmi intézmény, az  ezen típusú EGT-fióktelepek, valamint 
a  PEKMI a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti 
jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet 
tartalmazza.

7. § (1) A független közvetítő a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre 
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet 
tartalmazza.

8. § (1) A  hitelintézet, a  pénzügyi vállalkozás, valamint az  ezen típusú EGT-fióktelepek az  általuk forgalmazott hitel- 
és pénzügyi lízing-, betéti és megtakarítási, valamint számlatermékekre vonatkozó felügyeleti jelentést 
a  10.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre teljesítik 
az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A hitelintézet a tárgyévi javadalmazási adatokra vonatkozó éves felügyeleti jelentést a 12. mellékletben foglaltaknak 
megfelelő tartalommal, formában és határidőre teljesíti az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 13. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az  MNB által kijelölt hitelintézet a  finanszírozási terv adatokra vonatkozó  éves felügyeleti jelentést 
a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre teljesíti az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 15. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A  szakosított hitelintézetként működő központi értéktár és a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás kivételével a  hitelintézet, a  kijelölt, összevont alapú felügyelet 
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alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az  ezen típusú EGT-fióktelepek az  ingatlantranzakciókra vonatkozó 
negyedéves felügyeleti jelentést (jelentéskód: ING) a  16.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, 
formában, a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig teljesítik az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 17. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A  pénzforgalmi szolgáltató a  fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő 
tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 144/2018. (VIII. 13.) 
Korm.  rendelet] 1.  §-a szerinti fizetési számlához kapcsolódó díjakra és kondíciókra vonatkozó eseti felügyeleti 
jelentést (jelentéskód: PADWEB) a  18.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, a  díjak és kondíciók 
érvényessége kezdőnapját megelőző munkanapig teljesíti az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 19. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A  hitelintézet az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikke szerinti  éves adatszolgáltatást a  tárgyévi 
mérleg fordulónapját követő 16. héten belül teljesíti az MNB részére.

 (2) A  hitelintézet az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk (1)  bekezdése szerinti felügyelet 
ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést (a  továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) 
a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18. héten belül, valamint
b) a  páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a  továbbiakban: PEPP üzletág)  bekövetkezett jelentős 

változások esetén, a változást követő 6 héten belül
teljesíti az MNB részére.

14. § (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést, az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az (EU) 2021/897 
bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, valamint a  PEPP szöveges jelentést az  MNB által 
meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB 
„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) 
keresztül teljesíti.

 (2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (3) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) 
MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I.B.1. pontja, 
az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

15. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés 
szerint módosított felügyeleti jelentést – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  eltérés feltárásától számított 
15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

 (3) A  10. és 18.  melléklet szerinti felügyeleti jelentésre vonatkozó javított adatot – a  javítás pontos okának 
megjelölésével együtt – az  eltérés feltárásától számított 2 munkanapon belül küldi meg az  adatszolgáltató 
az MNB részére.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  7–13.  §, az  1.  melléklet, a  2.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 

1–3. és 5–77. sora, az  ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, az „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT 
JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat, az  ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a  3.  melléklet II.1–3.,  
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II.5–III.  pontja, a  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–7. és 12–38. sora, az  ott 
meghatározott felügyeleti jelentések táblái, az 5. melléklet II–III.4.4., IV. és V. pontja, a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–9. és 14–29. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a 7. melléklet 
II–III.2.3. és IV. pontja, valamint a 8–20. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) Az  adatszolgáltató a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet [a  továbbiakban: 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét 
megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során – az  55/2021. (XI.  23.) 
MNB rendelet 2.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 4. sorában, 
a  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 8–11. sorában, a  6.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 10–13. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – az 55/2021. (XI. 23.) 
MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az adatszolgáltató a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 4. sora szerinti 
felügyeleti jelentést a  havi adatok tekintetében első alkalommal 2022. december hónapra mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan, az auditált adatok tekintetében 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

 (3) Az  adatszolgáltató a  PEPP szöveges jelentést első alkalommal a  PEPP regisztrációja  évére mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan teljesíti.

18. § (1) E  rendelet 3.  melléklet II. 57. és 59.  pontja a  fedezett kötvények kibocsátásáról és a  fedezett kötvények 
közfelügyeletéről, továbbá a  2009/65/EK és a  2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i 
(EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikkének való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet
1. 13.  § (1)  bekezdésében az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  illetékes 

hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és 
az  Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási 
rendelet 3. cikke,

2. 13.  § (2)  bekezdésében, valamint 20.  mellékletében a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,

3. 14.  §-ában, valamint 1.  melléklet 4.13.  pontjában a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, 
az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  intézmények felügyeleti adatszolgáltatása 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és 
a  680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályos kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU)  2021/451 
bizottsági végrehajtási rendelet 21.  cikk (1)  bekezdése, valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint 
az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott 
együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i 
(EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §  Hatályát veszti az 55/2021. (XI. 23.) MNB rendelet.

  Virág Barnabás s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1–20. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–20. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_196_51MNB_1_20_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
 A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 7947/1–7947/591. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelete
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, 
a  befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a  központi értéktári, központi szerződő fél és tőzsdei 
tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az  adatszolgáltató az  e  rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: 
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint 
készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – az  MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától 
a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.

 (2) A  fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

4. § (1) A  Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a  központi értéktári tevékenységet végző szervezet 
–  a  (2)  és  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, 
gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a  2.  melléklet 
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–9., 14., 22., 23. és 31. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre 
nem terjed ki.

 (3) A  központi értéktári tevékenységet végző szervezet a  központi értékpapír-nyilvántartás adatait – az  értékpapír 
ISIN azonosítójának, fajtájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével – elektronikus 
formában, a tárgyidőszakot követő munkanap 10.00 óráig küldi meg az MNB részére.

 (4) Az  (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre 
vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet I. és II. pontja tartalmazza.

 (5) A központi értéktári tevékenységet végző szervezet az (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
14. cikke szerinti jelentést a 3. melléklet III. pontjában foglalt kitöltési előírásokat is figyelembe véve teljesíti.

5. § (1) A  befektetési alap és a  befektetési alapkezelő – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  4.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a  4.  melléklet 
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) A  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 1.  § a)  pontjában meghatározott kockázati tőkealap-kezelő és 
ABAK adatszolgáltatási kötelezettsége a  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 22. sorában 
meghatározott felügyeleti jelentésre terjed ki.

 (4) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.
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6. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról 
az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező szervezet, valamint a Kbftv. hatálya 
alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő a  8.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít 
az értékpapírszámla-jóváírások, értékpapírszámla-terhelések adatairól az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A  tőzsdei tevékenységet végző szervezet a  10.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, 
gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az ÁÉKBV-alapkezelő, az ABAK és a befektetési vállalkozás az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke 
szerinti éves adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16. héten belül teljesíti az MNB részére.

 (2) Az ÁÉKBV-alapkezelő, az ABAK és a befektetési vállalkozás az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40.  cikk (1)  bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést 
(a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18. héten belül, valamint
b) a  páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a továbbiakban: PEPP üzletág)  bekövetkezett jelentős 

változás esetén, a változást követő 6 héten belül
teljesíti az MNB részére.

10. § (1) Az adatszolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a felügyeleti jelentést, a 231/2013/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 110.  cikke, az  (EU) 2017/393 bizottsági végrehajtási rendelet, az  (EU)  2018/708 
bizottsági végrehajtási rendelet, az  (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14.  cikke, 
az  (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat, valamint a  PEPP szöveges jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

 (2) Az adatszolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti jelentést, valamint a 600/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét az ERA rendszerben az MNB által erre 
a célra kiépített elektronikus csatornán (a továbbiakban: webes szolgáltatás) keresztül, az adatszolgáltatást fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

 (3) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (4) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021.  (XI.  23.) 
MNB  rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet 
I.  B.  1.  pontja, az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. 3.  melléklet 3.  pontja szerinti, az  MNB honlapján közzétett technikai segédletek 
tartalmazzák. A  webes szolgáltatás használatát segítő útmutatást a  600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettség webes szolgáltatás útján való teljesítéséről szóló, 
az MNB honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

11. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés szerint 
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módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató 
az MNB részére.

12. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

13. §  Az  adatszolgáltató a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet [a továbbiakban: 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét 
megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során az  56/2021. (XI. 24.) 
MNB rendelet szabályait alkalmazza.

14. §  E rendelet
1.  9. § (1) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak 

történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

2.  9.  § (2)  bekezdésében, valamint 12.  mellékletében a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,

3.  10.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, valamint 1.  melléklet 4.10.  pontjában a  2011/61/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a  mentességek, az  általános működési feltételek, a  letétkezelők, a  tőkeáttétel, 
az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 231/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110.  cikke, az  internalizált kiegyenlítésről szóló információk 
bejelentéséhez és továbbításához alkalmazandó táblákra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-
technikai standardoknak a  909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 
történő megállapításáról szóló, 2016. november 11-i (EU) 2017/393 bizottsági végrehajtási rendelet, 
az  (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37.  cikkében előírt, illetékes hatóságoknak 
történő jelentéstételkor a  pénzpiaci alapok kezelői által használandó űrlapra vonatkozó végrehajtás-
technikai standardok megállapításáról szóló, 2018. április 17-i (EU) 2018/708 bizottsági végrehajtási 
rendelet, a  909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. május 25-i (EU) 2018/1229 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14.  cikke, a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, 
az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  intézmények felügyeleti adatszolgáltatása 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és 
a  680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i (EU) 2021/451 
bizottsági végrehajtási rendelet 21.  cikk (1)  bekezdése, valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint 
az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott 
együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 2021. március 4-i 
(EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

4.  10.  § (2)–(4)  bekezdésében a  pénzügyi eszközök piacairól és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 
2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §  Hatályát veszti az 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet.

  Virág Barnabás s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1–12. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–12. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_196_52MNB_1_12_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
    A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 7950/1–7950/199. oldalait képezik.
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2022. (XI. 29.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási 
díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 13.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében 
és 16.  § (2)  bekezdésében az „az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „a szállítási 
rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos” szöveg lép.

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak  meghatározásának  
a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló  
8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosítása

2. §  A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak meghatározásának a  2021-ben induló 
árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 
5. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  Hivatal a  10 éves fejlesztési tervet jóváhagyó határozatában a  földgázszállító rendszeren 
meghatározott, a  szomszédos országok felől való betáplálási pontok és a  szomszédos országok felé irányuló 
kiadási pontok létrehozására vagy az ilyen meglévő pontok műszaki kapacitásának növelésére vonatkozó, valamint 
a  szállítási rendszerüzemeltetői, elosztási, tárolási engedélyesi tevékenységhez kötött klímavédelmi projekthez 
közvetlenül tartozó beruházások árszabályozásban történő figyelembevétele során a  beruházás egészére 
vagy egy  részére ösztönző súlyozott átlagos tőkeköltség meghatározást alkalmazhat. A  Hivatal az  ösztönző 
súlyozott átlagos tőkeköltség alkalmazásáról és annak (2)  bekezdés szerinti mértékéről az  adott beruházás 
költséghatékonysága, nemzetgazdasági súlya, társadalmi és klímavédelmi haszna, valamint a beruházás kockázatai 
alapján dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ösztönző súlyozott átlagos tőkeköltség mértéke a rendszerhasználati díjakat megállapító 
határozatban meghatározott súlyozott átlagos tőkeköltség legfeljebb 1,5 százalékponttal emelt értéke.”

3. § (1) Az R. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  rendszerhasználati díjak újraszámítására és meghatározására a  gázéven vagy a  tárolási éven belül 
olyan rendkívüli körülmények miatt kerülhet sor, amelyek miatt a  díjmértékek kiigazításának elmaradása 
a rendszerüzemeltető működését veszélyeztetné.”

 (2) Az R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az indokolt költségek adott évi aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását, valamint 
az  engedélyes tevékenység végzéséhez indokoltan szükséges eszközök bruttó és nettó értékéből számított 
értékcsökkenés és tőkeköltség értékének meghatározását a  Hivatal által a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.”

4. §  Az R.
a) 3/A.  §-ában az  „az (EU) 2017/460 bizottsági rendelet szerinti” szövegrész helyébe az „a szállítási 

rendszerüzemeltetési díjjal kapcsolatos” szöveg, valamint a  „hatályon kívül helyezi,” szövegrész helyébe 
a „hatályon kívül helyezi vagy megsemmisíti,” szöveg,

b) 11. § (7) bekezdésében a „6. § (4)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „10/A. §-ban” szöveg
lép.
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5. §  Hatályát veszti az R. 6. § (4) és (5) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 36/2022. (XI. 29.) AM rendelete
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pont 
6. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
54. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a) 50. § (1) bekezdésében a „húszezer” szövegrész helyébe a „huszonötezer” szöveg,
b) 52. § (1a) bekezdés a) pontjában a „tízezer” szövegrész helyébe a „harmincezer” szöveg,
c) 52. § (1a) bekezdés b) pontjában a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

A technológiai és ipari miniszter 28/2022. (XI. 29.) TIM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 16.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„68. nagyberuházás: az  az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege 
az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,”

2. § (1) A Rendelet 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„1. 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12., 14a., 14b. és 24. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatás;”
[nyújtható.]

 (2) A Rendelet 4. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„3. 3., 4., 7. és 10. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatás;”
[nyújtható.]
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 (3) A Rendelet 4. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„30. 14b. sora alapján az  SA.103089 (2022/N) számú, valamint az  azt módosító európai bizottsági határozatokban 
foglaltakkal összhangban az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 24-i,  
2022/C 131 I/01. számú európai bizottsági közlemény szerinti válságtámogatás”
[nyújtható.]

3. §  A Rendelet 4/A. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat]
„25. 13. sora alapján az  Európai Bizottság SA.46515 (2016/N) és SA.59053 (2020/N) számú határozatában 
foglaltakkal összhangban a  2014–2020 időszakra vonatkozó, az  agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 
támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások (2014/C 204/01) 1.1.10.1.  pontja szerinti, a  tudástranszferhez 
és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,  1.1.10.2. pontja szerinti, a  tanácsadási szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás,  1.1.11.  pontja szerinti, a  mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából, 
valamint  1.3.2.  pontja szerinti, a  mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó 
támogatás;”
[nyújtható.]

4. §  A Rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/B. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás a 3. mellékletben foglalt táblázat 18. és 20. sora 
alapján az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható.”

5. § (1) A Rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető támogatás)
„b) a  41.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a  20. alcím, – a  43.  § (4)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével – a 22–24. alcím, – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.”

 (2) A Rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem ítélhető meg)
„a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK  
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-
termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a  7–8., 10–17., 19–26., 28–30., 32–37. és 39. alcím  
szerinti támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 6., 19–21., 23–26., 28., 30. és 35–37. alcím szerinti támogatás,”

6. §  A Rendelet 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján)
„e) regionális beruházási támogatás esetén 2023. december 31-ig,”
(lehet támogatási döntést hozni.)

7. §  A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  2.  melléklet szerint a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében nyújtott kamattámogatás, 
kezelési költségtámogatás és egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás a  támogatott 
ügylet jellegétől függően a  20. alcímben meghatározott csekély összegű támogatásnak, a  22. alcímben 
meghatározott mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül.
(2) A 2. melléklet szerinti intézményi kezességi díjtámogatás és a Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében 
nyújtott kezességi díjtámogatás a  támogatott ügylet jellegétől függően a  20. alcímben meghatározott csekély 
összegű támogatásnak, a  22. alcímben meghatározott mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül, 
az érintett bizottsági határozatok mindenkori módosításainak figyelembevételével.
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(3) Csekély összegű támogatás alkalmazása esetén a  megítélt csekély összegű támogatás összegébe a  hitelkeret 
támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi 
intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint a kezességvállaló intézmény 
kedvezményes kezességvállalásából adódó támogatástartalom összege számít bele.
(4) Csekély összegű támogatásként nyújtott intézményi kezességi díjtámogatás esetén a  Garantiqa Hitelgarancia 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Széchenyi Kártya Program Konstrukciók keretében csekély összegű 
támogatásként nyújtott támogatások esetén a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) tájékoztatja a  kedvezményezettet arról, hogy csekély összegű 
támogatásban részesül. A  tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a  csekély összegű támogatásokról szóló 
bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az  Európai Unió Hivatalos lapjában való kihirdetésre, 
valamint meg kell határoznia a  támogatás összegét, az Atr. 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt 
támogatástartalomban kifejezve.”

8. §  A Rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke  
nem haladhatja meg)
„c) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 2 millió eurót.”

9. §  A Rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, 
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg)
„c) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 3 millió eurót.”

10. §  A Rendelet 14. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ideértve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázisajáttőke-
befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke nem 
haladhatja meg)
„c) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.”

11. §  A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti 
régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető.”

12. §  A Rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási intenzitás
a) középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
b) – az  a)  pontban meghatározott mértéken túl – az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti régióban megvalósuló 
beruházás esetén 15 százalékponttal
növelhető.”

13. §  A Rendelet 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a  támogatható tevékenység tekintetében 
megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.”

14. §  A Rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a  tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése 
szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg.”

15. §  A Rendelet 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 
beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.”
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16. § (1) A Rendelet 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –  
nem nyújtható támogatás a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján. Nem nyújtható támogatás 
repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.”

 (2) A Rendelet 70. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  támogatott létesítményhez a  felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell 
hozzáférést biztosítani. Az  infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak 
szokásos piaci árnak kell lennie.”

17. §  A Rendelet 74. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (3) és (4)  bekezdés nem alkalmazandó azokra a  repülőterekre, amelyeknek az  átlagos éves utasforgalma 
a  támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a  200 000 főt, amennyiben 
a  beruházási támogatás következtében a  repülőtér átlagos éves utasforgalma valószínűsíthetően nem emelkedik 
200 000 fő fölé a  támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben. Az  ilyen repülőtereknek nyújtott beruházási 
támogatásnak vagy a (9) bekezdésnek vagy a (11) és (12) bekezdésnek kell megfelelnie.”

18. §  A Rendelet III. Fejezete a következő 44. alcímmel egészül ki:
„44. Válságtámogatás
74/N.  § (1) A  válságtámogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 
2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: közlemény)  
2.1. szakaszának szabályaival összhangban, az  ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai 
bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború 
gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően 
nyilatkozik.
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(3) A támogatás 2023. december 31-ig ítélhető oda.
74/O. § (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott 
szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni 
agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet 
támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az  ilyen 
jogalany meghatározó befolyása alatt levő vállalkozás.
(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, 
ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(3) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n 
belül egy másik országból Magyarország területére.
(4) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem 
határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
(5) A  halászati és akvakultúra-ágazati működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozhat a  717/2014/EU  
bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé.
74/P. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez 
összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal 
együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg  
a 62 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetén az  e  tevékenységekhez összesen nyújtott 
támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt 
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 75 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.
(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenységet folytat, és ezekre az  (1)–(3)  bekezdés szerint eltérő felső 
határok vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely biztosítja 
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az  érintett tevékenységekre vonatkozó, (1)–(3)  bekezdés szerinti felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes 
maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg 
az  500 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a  (2) és (3)  bekezdés szerinti ágazatokban 
tevékenykedik, a  teljes maximális támogatási összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 
figyelembe véve – nem haladhatja meg a 75 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
74/Q.  § (1) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára 
a  74/P.  § (1)  bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a  támogatás mértéke 
nem függ a  mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és 
a  támogatás mértékét nem az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy az  érintett vállalkozások által forgalomba 
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
74/R. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható 
más állami támogatással, ha az  nem vezet az  Atr. 2.  § 2a.  pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben 
vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy  
összeg túllépéséhez.
(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély 
összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti 
a támogatás 74/P. § (1)–(3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett 
azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, 
a  támogatáshalmozás nem vezethet a  támogatás 74/P.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti legmagasabb mértékének 
túllépéséhez.
(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet 
a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.
74/S.  § (1) A  támogatást nyújtó az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak  
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A  támogatást nyújtó az  Atr. 34.  § (1)  bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít 
a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért 
felelős szervezet részére.
(3) A  támogatást nyújtó és a  kedvezményezett a  támogatással kapcsolatos iratokat a  támogatás odaítélésétől 
számított tíz évig megőrzi.
(4) A  közlemény 58.  pontjára figyelemmel a  támogatást nyújtó átadja az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához 
szükséges összesített adatokat.”

19. § (1) A Rendelet 76. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„h) a 2014–2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásoknak (2014/C 204/01) megfelelően jóváhagyott, SA.46515 (2016/N) és az  SA.59053 (2020/N) 
számú bizottsági határozat,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (2) A Rendelet 76. §-a a következő s) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„s) az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország 
Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 24-i, 2022/C 131 I/01. számú európai 
bizottsági közlemény 2.1. szakasza”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

20. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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21. §  A Rendelet 75/A.  § (1)  bekezdésében a „14/2022. (IV. 26.) ITM rendelettel” szövegrész helyébe a „28/2022. (XI. 29.)  
TIM rendelettel” szöveg lép.

22. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § 98. pontja,
b) 4. § 27. pontja,
c) 4/A. § 26., 27. és 29. pontja,
d) 12. § (1) bekezdés b) pontja,
e) 13. § (1) bekezdés b) pontja,
f ) 14. § b) pontja,
g) 40. alcíme,
h) 43. alcíme és 75/A. § (4) bekezdése,
i) 76. § n) pontja,
j) 1. melléklet 13., 14., 15–20a. és 25. sora,
k) 2. melléklet 7., 16. és 17. sora,
l) 3. melléklet 7–14. sora.

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

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

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,
b) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország 

Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022. március 24-i, 2022/C 131 I/01. számú 
európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza hatálya alá tartozó,

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

támogatást tartalmaz.

  a technológiai és ipari miniszter hatáskörében eljárva

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
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1. melléklet a 28/2022. (XI. 29.) TIM rendelethez

 
 

 

1. melléklet a …/2022. (….) TIM rendelethez 
1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
3. 

 
302691 

 

 
 
 

32 Közlekedési ágazati 
programok   
 

Az előirányzat forrást biztosít a közlekedési infrastruktúra 
gazdasági fellendüléséhez, ennek keretében  
az országhatárok és a megyei jogú városok 
elérhetőségének javításához, a gyorsforgalmi hálózatba 
történő bekötéséhez, az új fejlesztések mellett a már 
meglévő hálózat felújításához és működésének 
fenntartásához, valamint a közlekedési hálózat 
fejlesztését szolgáló beruházások megvalósításához mind 
a szárazföldi, mind a légi- és vízi közlekedés terén. 
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen 
az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást: 

1. a közúthálózat fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

2. az útdíjrendszerek működtetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

3. a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos 
és szakképzési feladatok ellátása során felmerült 
költségekre, 

4. a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi 
feladatok ellátása során felmerült költségekre,  

5. a határmenti közúti fejlesztések előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

6. a tengelysúlymérő rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

7. a kerékpáros-létesítmények működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

8. a közösségi közlekedés összehangolásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

9. a légiszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

10. a belvízi hajózási alapprogrammal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

11. a regionális repülőterek működésének 
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

12. a határkikötők működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

13. a folyami információs szolgáltatások üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

14. a zajtérképezés EU-tagállami feladatai ellátása során 
felmerült költségekre, 

15. a légiközlekedési terep és akadály adatbázisainak 
létrehozásával és aktualizálásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

16. az egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési 
beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, 

17. a TEN-T projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására, 
18. a közúthálózat felújításával kapcsolatos feladatok 

ellátására, 
19. a Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés 

fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására, 
20. az intermodális csomópontok fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok ellátására, 
21. a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 

infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében 

1-2: gazdasági társaság 
3: gazdasági társaság, civil szervezet, egyéb jogi 
személy, központi költségvetési szerv 
4: gazdasági társaság, civil szervezet, központi 
költségvetési szerv 
5: gazdasági társaság 
6: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 
7: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, 
közbeszerzési eljárás során nyertes partner(ek), civil 
szervezet 
8: gazdasági társaság, civil szervezet, költségvetési 
szerv, köztestület 
9: gazdasági társaság 
10: Magyar hajólajstromban szereplő áruszállító és 
tolóhajók tulajdonosai, üzembentartói 
11: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
12: gazdasági társaság 
13: gazdasági társaság, civil szervezet 
14-16: gazdasági társaság 
17: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi 
önkormányzat, központi költségvetési szerv 
18: gazdasági társaság 
19: gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat 
20: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
21: helyi önkormányzat 
22-23: gazdasági társaság 
24: központi költségvetési szerv 

1-2: kérelem 
alapján vagy 
beszerzési, 
közbeszerzési 
eljárással 
3-5: kérelem 
alapján 
6: kérelem 
alapján vagy 
beszerzési, 
közbeszerzési 
eljárással 
7-9: jogszabály 
vagy kérelem 
alapján 
10: pályázati 
úton 
11: kérelem 
alapján 
12: kérelem 
alapján vagy 
közbeszerzési 
eljárással 
13-14: kérelem 
alapján 
15: jogszabály 
vagy kérelem 
alapján 
16-18: kérelem 
alapján 
19-23: 
jogszabály 
vagy kérelem 
alapján 
24: - 
 
 
 
 
 
 

1-9: előleg 
biztosítható 
10: - 
11-23: 
előleg 
biztosítható 
24: - 
 
 
 
 

1-8: egy 
összegben,  
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
9: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
10-16: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
17: 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
18-23: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
24: - 
 

1-18: - 
19: 
kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 
meghatáro-
zott 
határidőig 
20-24: - 
 
 

1-5: azonnali 
beszedési 
megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozat  
(a továbbiakban: 
beszedési 
megbízás) 
6: - 
7-8: beszedési 
megbízás 
9: készfizető 
kezesség 
10-22: beszedési 
megbízás 
23-24: - 
 
 
 

– 1-18: - 
19: igénybe 
vehető 
20-24: - 

– 
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szükséges önkormányzati feladatokkal kapcsolatban 
felmerült költségek fedezetére, 

22. pilóta nélküli légijárművek használatát támogató 
honlap és mobilalkalmazás fejlesztésére,  

23. a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás támogatási 
rendszerének létrehozására, a kapcsolódó fuvarozási 
ágazat fejlesztésére, valamint 

24. a Közlekedési ágazati programok fejezeti kezelésű 
előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak 
és jutalékok fedezetére. 

 
 

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
6a.    2 Víziközmű-szolgáltató 

társaságok 
integrációjának 
támogatása 

1. Az előirányzat forrást biztosít a víziközmű-
szolgáltatási rendszer fenntarthatóságának 
biztosítása, a nehéz gazdasági helyzetbe került 
önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató 
társaságok működőképességének fenntartása és  
az integrációs törekvések biztosítása érdekében  
a bevételekkel nem fedezett működési költségek 
megtérítésére. 

2. Az előirányzat forrást biztosít a fejezeti kezelésű 
előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak 
és jutalékok fedezetére is. 

1: gazdasági társaság 
2: központi költségvetési szerv 

1: kérelem 
alapján, Korm. 
határozat 
alapján 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 
2: - 

 

1: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
2: - 
 

1:  
a kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 
meghatáro-
zott 
határidőig 
2: - 

1: 
beszedési 
megbízás 
vagy bank-
garancia 
2: - 

– – – 

 
 

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
12. 386973   3 Kormányzati 

szakpolitikák 
Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-
előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, 
kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok, valamint 
a kormányzati szintű médiafigyelési és médiaelemzési 
szolgáltatások finanszírozásához.  
Az előirányzat forrást biztosít  

1. a kormányzati szakpolitikai feladatok ellátására, 
valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató 
feladatok ellátására, 

2. az év közben jelentkező állami többletfeladatok 
ellátására, valamint 

3. a Kormányzati szakpolitikák fejezeti kezelésű 
előirányzattal összefüggően felmerülő kincstári díjak 
és jutalékok fedezetére. 

1: közbeszerzésen nyertes pályázó, illetve pályázók,  
a legmegfelelőbb ajánlatot tevő partnerek, gazdasági 
társaság 
2: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési 
tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, 
közalapítvány, felsőoktatási intézmény, természetes 
személy 
3: központi költségvetési szerv 

1: Korm. 
határozat 
alapján, 
kérelem 
alapján 
2: kérelem 
alapján 
3: - 

 

1-2: előleg 
biztosítható 
3: - 

1-2: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
3: - 

1: - 
2: kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 
meghatáro-
zott 
határidőig 
3: - 

1-2: 
beszedési 
megbízás 
3: - 

– – – 
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4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14a. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
14a. 399617  38. Környezetvédelmi feladatok  Az előirányzat fedezetet nyújt 

1. a környezetvédelmi pályázatok támogatására, 
2. a környezeti elemek védelmére, 
3. a Mátészalkai Ipari Parkban az innovatív kutatás-

fejlesztési technológia megvalósítására, 
4. az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program 

végrehajtásával és a levegőminőség javításával 
kapcsolatos feladatokra, 

5. a nemzetközi szervezetek tagsági díjaira és  
a nemzetközi együttműködésekre, 

6. az állami feladatok átvállalására a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program megvalósításában, 

7. a települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési 
tervekkel kapcsolatos feladatok támogatására, 

8. a Környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzattal összefüggésben felmerülő kincstári 
díjak és jutalékok fedezetére. 

1-4: civil szervezet, egyéni vállalkozó, egyházi jogi 
személy, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, költségvetési szerv, alapítvány, 
közalapítvány, köztestület, kutatóintézet, természetes 
személy 
5: nemzetközi együttműködésben részt vevő civil 
szervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, 
egyéb külföldi jogi személy 
6: civil szervezet 
7: civil szervezet, egyéni vállalkozó, egyházi jogi 
személy, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, költségvetési szerv, alapítvány, 
közalapítvány, köztestület, kutatóintézet, természetes 
személy 
8: központi költségvetési szerv 

1-7: kérelem 
alapján, 
pályázati úton 
8: - 

1-7: előleg 
biztosítható 
8: - 

1-7: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
8: - 

– 1-7: 
beszedési 
megbízás, 
zálogjog, 
garancia, 
kezesség, 
óvadék 
8: - 

– 1-7: igénybe 
vehető 
8: - 

– 

 
 

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14b. sorral egészül ki: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
14b. 

 
400628  

 
 

39 Energiaintenzív vállalatok 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt 
1. az energiaintenzív vállalatok támogatására, azon 

belül 
a) az energiaárak drasztikus emelkedésével érintett 

hazai energiaintenzív feldolgozóipari mikro-, kis- 
és középvállalkozások versenyképességének 
megőrzése céljából az energiaköltség (villamos 
energia, földgáz) növekményének 
támogatásával, a munkahelyek megtartását is 
figyelembe véve, 

b) az energiahatékonyság növelését célzó 
beruházáshoz igényelt hitel önerőkiegészítő 
támogatás azon vállalkozásoknak, melyek  
az a) pont szerinti támogatási jogcímre 
vonatkozóan támogatással rendelkeznek; 

2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggésben 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, 
egyéb önálló vállalkozó 
2: központi költségvetési szerv 

1: kérelem 
alapján 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 
2: - 

1: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
2: - 

– 1: 
beszedési 
megbízás 
2: - 

– – – 
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2. melléklet a 28/2022. (XI. 29.) TIM rendelethez

 
 

 

2. melléklet a …/2022. (….) TIM rendelethez 
 

 
1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
5. 287084   1 Közúti fejlesztések Az előirányzat forrást biztosít a közúthálózat és a hozzá 

kapcsolódó infrastruktúra tervezéséhez, fejlesztéséhez, 
korszerűsítéséhez, felújításához, átalakításához, továbbá 
a városi közúti közlekedésfejlesztési projektek 
megvalósításához. 
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében, 
Magyarország gazdaságfejlesztési célkitűzéseit 
figyelembe véve különösen az alábbi feladatokra biztosít 
forrást: 

1. kiemelt közúti projektekkel kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

2. városi közúti projektekkel kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

3. gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó, 
közútfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, 

4. kiemelt társadalmi igényeken alapuló 
közútfejlesztésekre, kiemelt közúti beruházásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására, valamint 

5. a Közúti fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok 
fedezetére. 

1-4: gazdasági társaság 
5: központi költségvetési szerv 

1-4: kérelem 
alapján 
5: - 

1-4: előleg 
biztosítható 
5: - 

1-4: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel  
5: - 

– 1-4: beszedési 
megbízás 

5: - 

 
 

– – – 
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2. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
13. 386595   2 Gazdaságfejlesztési 

programok 
Az előirányzat fedezetet nyújt a Széchenyi Kártya 
Program részeként működő hitel- és 
lízingkonstrukciókhoz kapcsolódó támogatásokra;  
a pénzügyi intézmények, valamint a hitelintézetekről és  
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi  
CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, de annak 9. § 
(4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, ezen belül 
az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön nyújtását, 
illetve mikrohitelezési tevékenységet végző megyei és 
fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (ezen 
előirányzat esetén a továbbiakban együtt: pénzügyi 
intézmények) által a mikro-, kis- és középvállalkozások, 
valamint nagyvállalatok részére nyújtott hitelek vagy 
hitelkiváltások kölcsönösszegére a Garantiqa 
Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) által vállalt 
készfizető kezesség díjának részbeni állami 
támogatásához, a vonatkozó kormányhatározatokban 
meghatározott feltételek szerint; egyes területfejlesztési 
és területrendezési szakmai feladatok megvalósításához; 
beszállítói-fejlesztési komplex program keretében  
a magyar vállalkozások versenyképességének 
növeléséhez technológiafejlesztő, kapacitásbővítő, 
modern ipar 4.0 technológiákat megvalósító, innovációs, 
képzési, kutatás- és szervezetfejlesztési programok 
megvalósításán keresztül; az egységes szabványok 
kialakításához; a hazai ipar fejlesztéséhez az ipar 
intelligens eszközökre épülő digitalizációs átalakulásán 
keresztül, ipari beruházásokhoz, amelyek hosszú távon 
Magyarország versenyképességének növekedését 
eredményezik, valamint a Központi vállalkozásfejlesztési 
ügynökség működtetésének támogatására.  
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen 
az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást:  

1. a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzattal 
összefüggő feladatok ellátására, 

2. intézményi kezességi díjtámogatásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

3. hazai fejlesztési programok célelőirányzattal 
összefüggő feladatok ellátására, 

4. Balaton-fejlesztési feladatok támogatásával 
összefüggő feladatok ellátására, 

5. Beszállítói-fejlesztési Programmal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

6. nemzetközi szabványosítási feladatok fedezetére, 
7. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásával kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
8. Ipar 4.0. programmal kapcsolatos feladatok 

ellátására, 
9. az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 

hatékonyságának növelésére irányuló támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

10. Záhony logisztikai és ipari övezettel kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

11. ipari parkok infrastrukturális beruházásaival 
kapcsolatos feladatok ellátására,  

12. kisbenzinkutak támogatásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

1: A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  
(a továbbiakban: kkv-törvény) szerint mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülő, a kkv-törvény 19. §  
5. pontjában meghatározott vállalkozások  
– amennyiben a kamattámogatás, kezelési 
költségtámogatás, egyéb költségtámogatás és 
kezességi díjtámogatás iránti Igénylési lap 
benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy 
adóstársként nem áll a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény  
(a továbbiakban: Aretv.) szerinti adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt –, költségvetési szerv, gazdasági 
társaság. 
 
2: A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje  
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető 
kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő mikro-, 
kis- és középvállalkozás vagy olyan nagyvállalat lehet, 
amely tőkéjének vagy szavazati jogainak közvetlenül 
vagy közvetve egy állami szerv egyedi vagy több állami 
szerv együttes tulajdonában és ellenőrzése alatt álló 
része nem érheti el a 25%-ot (ezen feladat esetén  
a továbbiakban együtt: vállalkozás). A kezességi 
díjtámogatás kedvezményezettje kizárólag olyan 
vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény 
benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása, és adósként vagy 
adóstársként nem áll az Aretv. szerinti 
adósságrendezési eljárás hatálya alatt. A kifizetés 
teljesítése a kedvezményezett vállalkozással 
szerződéses jogviszonyban álló és a kedvezményezett 
vállalkozás részére a díjtámogatást megelőlegező 
pénzügyi intézmény részére történik. A támogatás 
biztosítása a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által  
a támogató részére megküldött jelentések alapján 
kiállított csoportos támogatói okirat útján történik. 
 
3: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési 
tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, 
közalapítvány 
 
4: térségi fejlesztési tanács, központi költségvetési 
szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, 
közalapítvány 
 
5: gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai szövetkezet 
 
6: Magyar Szabványügyi Testület  
 
7: gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai szövetkezet 
 

1:  
A vállalkozá-
soknak 
nyújtott hitel- 
vagy lízing-
szerződések-
hez biztosított 
kamat-
támogatás, 
a kezelési 
költség-
támogatás, 
az egyéb, 
pénzügyi 
intézmény 
által megelő-
legezett 
költség-
támogatás és  
a kezesség-
vállaló 
intézmények 
által 
felszámított 
készfizető 
kezesség-
vállalási díjhoz 
kapcsolódó 
kezességi 
díjtámogatás, 
csoportos 
támogatói 
okirat kiállítása 
és a Kormány 
honlapján,  
a kedvezmé-
nyezett 
nevére, 
székhelyére és 
az elméleti 
maximális 
támogatás 
összegére 
vonatkozó 
adat-
tartalommal, 
havonkénti 
vagy 
negyedévi 
bontásban 
való 
közzététele 
alapján a hitel- 
vagy lízing-
szerződés 
hatályba-
lépésének 
napjától  

1-2: - 
3-13: előleg 
biztosítható 
 
14: -  

1-13: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
14: - 
 

– 1-2: A pénzügyi 
intézmény  
a támogató 
megbízásából  
a támogatás  
az 
államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  
(a továbbiakban: 
Áht.) 53/A. §  
(2) bekezdése 
szerinti 
összegével 
megterhelheti  
a kedvezmé-
nyezettnek  
a pénzügyi 
intézménynél 
vezetett 
számláját vagy 
fizetési felszólítás 
vagy 
felhatalmazó-
levélen alapuló 
beszedési 
megbízás útján 
érvényesíti  
az összeget  
a kedvezmé-
nyezettel 
szemben 
 
3-4: beszedési 
megbízás 
 
5: beszedési 
megbízás; végső 
kedvezmé-
nyezett 
esetében:  
a) beszedési 
megbízás és  
b) pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt garancia, 
c) pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt készfizető 
kezesség, 
d) óvadék vagy  
e) zálogjog 
 
6: beszedési 
megbízás 
 

– 1-3 igénybe 
vehető 
4: - 
5: igénybe 
vehető 
6: - 
7-9: igénybe 
vehető 
10: - 
11-12: 
igénybe 
vehető 
13-14: - 

– 
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13. akkreditálási eljárásban érintett vállalkozások 
adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló 
támogató környezet fenntartásához és fejlesztéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátására, valamint 

14. a Gazdaságfejlesztési programok előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok 
fedezetére.  

 

8: gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, 
államilag elismert szakképző iskolának minősülő 
köznevelési intézmény, a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi  
LXXVI. törvény szerinti kutatóhely 
 
9: mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, 
felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, 
építőipari szakmai szervezetek, egyesületek, továbbá 
az építőipari ágazat fenntartható, modern 
technológián alapuló fejlődésének támogatására, 
hatékonyságának növelésére irányuló támogatási 
programok megvalósításával és lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társaság 
 
10: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
 
11: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, térségi 
fejlesztési tanács, gazdasági társaság 
 
12: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
szövetkezet, európai részvénytársaság, európai 
szövetkezet 
 
13: Nemzeti Akkreditáló Hatóság 
 
14: központi költségvetési szerv 

illeti meg  
a kedvezmé-
nyezettet.  
A támogatói 
okirat 
közzététele  
a támogatói 
okirat 
kedvezmé-
nyezettel való 
közlésének 
minősül. 
A pénzügyi 
intézmény  
a támogatásra 
való 
jogosultság 
fennállása 
esetén  
a kedvezmé-
nyezettől csak 
a kamatnak, 
kezelési 
költségnek, 
egyéb 
költségnek és 
kezességi 
díjnak csak  
a támogatással 
csökkentett 
részét szedi 
be.  
A 
különbözetet  
a támogató  
a pénzügyi 
intézménynek, 
a KAVOSZ Zrt. 
– mint  
az előirányzat 
felhasználá-
sában közre-
működői 
feladatokat 
ellátó 
szervezet, 
amely  
a konstrukciók 
lebonyolítása 
és 
működtetése 
során ellátja  
a Széchenyi 
Kártya 
Programon 
belül  
a támogató 
jóvá-
hagyásával 
kiadott,  
a konstrukciók 
részletes 
szabályait 
tartalmazó,  
a KAVOSZ Zrt. 
honlapján 
közzétett, 
mindenkor 
hatályos 
Széchenyi 
Kártya 
Program 

7: beszedési 
megbízás; végső 
kedvezmé-
nyezett esetében 
a beszedési 
megbízás 
mellett: pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt garancia, 
pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt készfizető 
kezesség vagy 
óvadék 
 
8-12: beszedési 
megbízás  
 
13-14: - 
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Üzletszabály-
zatában és 
annak részét 
képező 
Széchenyi 
Újraindítási 
Lízing-
konstrukció 
Szabályzatban 
és Széchenyi 
Mikrohitel 
Konstrukció 
Szabályzatban 
meghatározott 
feladatokat  
– részére 
benyújtott 
beszámoló 
alapján 
kerülhet 
lehívásra 
legkésőbb  
a kamat-
támogatással, 
kezelési 
költség-
támogatással, 
egyéb költség-
támogatással 
és kezességi 
díj-
támogatással 
érintett adott 
évre eső 
támogatási 
időszak leteltét 
követő hatodik 
hónap utolsó 
napjáig. 
 
2: A kezességi 
díjtámogatás  
a Garantiqa 
Hitelgarancia 
Zrt.-vel 
megkötött 
egyedi közre-
működői 
megállapodás 
mellékletében 
rögzített 
jogosultsági 
feltételek 
fennállása 
esetén  
a kezesség-
vállalási 
szerződés 
hatályba-
lépésének 
napjától annak 
bármely okból 
történő 
megszűné-
séig illeti meg 
a kedvezmé-
nyezettet. 
 
3-4: kérelem 
alapján, 
pályázati úton 
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5-12: Korm. 
határozat 
alapján, 
kérelem 
alapján 
 
13: kérelem 
alapján 
 
14: - 

 
 

3. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
14. 386995   3 Térségi fejlesztési 

feladatok 
Az előirányzat forrást biztosít a tervezett térségi 
fejlesztések megvalósításához, melyek legfontosabb 
célkitűzései az érintett területek népességmegtartó 
erejének növelése, infrastrukturális, gazdasági és 
kulturális fejlesztése, továbbá versenyképességének 
erősítése.  
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében különösen 
az alábbi feladatok megvalósítására biztosít forrást: 

1. a gödi ipari-innovációs fejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

2. Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi 
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

3. az iváncsai ipari-innovációs fejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

4. Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-
hálózatának fejlesztésére, 

5. a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának 
fejlesztésére, 

6. Zalaegerszeg északi ipari park közműfejlesztésének 
támogatására, 

7. Litér községben megvalósuló kommunálisvíziközmű-
fejlesztéssel összefüggő feladatokra, 

8. Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztésével 
összefüggő feladatokra, 

9. a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális 
fejlesztése előkészítésével és megvalósításával 
összefüggő feladatokra, 

10. Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó 
infrastruktúra-fejlesztésekre, 

11. Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia-hálózat 
fejlesztésre, valamint 

12. a Térségi fejlesztési feladatok előirányzattal 
összefüggően felmerülő kincstári díjak és jutalékok 
fedezetére. 

1-2: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
3-5: gazdasági társaság 
6-11: helyi önkormányzat, gazdasági társaság 
12: központi költségvetési szerv 

1-11: kérelem 
alapján, Korm. 
határozat 
alapján 
12: - 

1-11: előleg 
biztosítható 
12: - 

1-11: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
12: - 
 
 

1-8: - 
9: nyújtható, 
a kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 
meghatáro-
zott 
határidőig 
10: - 
11: 
nyújtható,  
a kötelezett-
ségvállalás 
dokumen-
tumában 
meghatáro-
zott 
határidőig 
12: - 

1-2: beszedési 
megbízás 
3: beszedési 
megbízás vagy 
bankgarancia 
4-5: beszedési 
megbízás 
6: beszedési 
megbízás vagy 
bankgarancia 
7-8: beszedési 
megbízás 
9-11: beszedési 
megbízás vagy 
bankgarancia 
12: - 

– – – 
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3. melléklet a 28/2022. (XI. 29.) TIM rendelethez

 
 

 

3. melléklet a …/2022. (….) TIM rendelethez 
 

 
1. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 2c–2e. sorral egészül ki: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
2c. 380240   6. NHKV Zrt. támogatása Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi 
támogatására szolgál, amely fedezetet biztosít  
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A §  
(4e) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási 
közfeladatok ellátására. 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. 

Az Áht. 
szerinti,  
az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős 
miniszter 
jóváhagyása 
esetén  
a támogatási 
szerződésben 
vagy 
támogatói 
okiratban 
foglaltaknak 
megfelelően. 

Előleg 
biztosítható. 

Egy összegben 
vagy 
részletekben, 
idő- vagy 
teljesítés-
arányosan. 

A támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Az Ávr.  
84. §  
(2) 
bekezdése 
szerinti 
lehetséges 
biztosí-
tékok. 

– – – 

2d. 399228   7. Közlekedési 
társaságok 
forrásjuttatásai 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú közlekedési 
gazdasági társaság részére történő tőkeemelés, 
pótbefizetés és tulajdonosi támogatás finanszírozására. 

A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
állami tulajdonú közlekedési gazdasági társaságok. 

Az Áht. 
szerinti,  
az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős 
miniszter 
jóváhagyása 
esetén  
a támogatói 
okiratban vagy 
támogatási 
szerződésben 
foglaltaknak 
megfelelően. 

Előleg 
biztosítható. 

Tőkeemelés, 
pótbefizetés 
esetén  
a tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 
alapján. 
Tulajdonosi 
támogatás 
esetén  
egy összegben 
vagy 
részletekben, 
idő- vagy 
teljesítés-
arányosan. 

Pótbefizetés 
esetén a 
tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 
alapján, 
Tulajdonosi 
támogatás 
esetén a 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Az Ávr.  
84. §  
(2) 
bekezdése 
szerinti 
lehetséges 
biztosí-
tékok. 

– – – 

2e. 399239   8. Egyéb társaságok 
forrásjuttatásai 

Az előirányzat fedezetet nyújt a Minisztérium tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú egyéb 
gazdasági társaságok részére történő tőkeemelés, 
pótbefizetés és tulajdonosi támogatás finanszírozására. 

A Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
állami tulajdonú egyéb gazdasági társaságok. 

Az Áht. 
szerinti,  
az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős 
miniszter 
jóváhagyása 
esetén  
a támogatói 
okiratban vagy 
támogatási 
szerződésben 
foglaltaknak 
megfelelően. 

Előleg 
biztosítható. 

Tőkeemelés, 
pótbefizetés 
esetén  
a tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 
alapján. 
Tulajdonosi 
támogatás 
esetén  
egy összegben 
vagy 
részletekben, 
idő- vagy 
teljesítés-
arányosan 

Pótbefizetés 
esetén  
a tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 
alapján. 
Tulajdonosi 
támogatás 
esetén  
a támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Az Ávr.  
84. §  
(2) 
bekezdése 
szerinti 
lehetséges 
biztosí-
tékok. 

– – – 
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2. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a–14d. sorral egészül ki: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
14a.   13. A Nemzeti Vízművek Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

          

14b.    2. A Nemzeti Vízművek 
Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

          

14c. 391228    1.Az állami 
tulajdonú 
víziközmű-
vagyonon 
végzett 
értéknövelő 
beruházások 
megtérítése 

Az előirányzat a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó – víziközmű társaságok által 
vagyonkezelt – ingatlanokon, illetve víziközmű-elemeken 
a víziközmű társaságok által megvalósított értéknövelő 
beruházások finanszírozását szolgálja. 

Víziközmű társaságok.   Szerződések, 
egyéb 
dokumentumok 
alapján szállítói 
számlák, 
számviteli 
bizonylatok, 
kötelezettségek 
kiegyenlítése. 

  Nemzeti 
Vízművek 
Zrt. 

  

14d. 380251    2. A regionális 
víziközmű 
társaságok 
forrásjuttatása 

Az előirányzat célja a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó regionális víziközmű társaságok 
javára történő tőkeemelés, pótbefizetés és tulajdonosi 
támogatás finanszírozása. 

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó regionális víziközmű társaságok. 

Az Áht. 
szerinti,  
az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős 
miniszter 
jóváhagyása 
esetén  
a támogatói 
okiratban vagy 
támogatási 
szerződésben 
foglaltaknak 
megfelelően. 

Előleg 
biztosítható. 

Tőkeemelés, 
pótbefizetés 
esetén  
a tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 
alapján. 
Tulajdonosi 
támogatás 
esetén  
egy összegben, 
részletekben, 
idő- vagy 
teljesítés-
arányosan. 

Pótbefizetés 
esetén  
a tulajdonosi 
joggyakorló 
határozata 
alapján. 
Tulajdonosi 
támogatás 
esetén  
a támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Az Ávr.  
84. §  
(2) 
bekezdése 
szerinti 
lehetséges 
biztosí-
tékok. 

Nemzeti 
Vízművek 
Zrt.  
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3. A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. és 20. sorral egészül ki: 

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

1. Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete) 

 
19.   18. Rezsivédelmi szolgáltatás 

ellentételezése 
          

20. 400639   1. Rezsivédelmi 
szolgáltatás 
ellentételezésével 
összefüggő kiadások 

Az előirányzat forrást biztosít kormányrendelet alapján,  
a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatók 
részére közszolgáltatási szerződés vagy megállapodás 
útján történő rezsivédelmi szolgáltatás költségvetési 
ellentételezésére kormányhatározat szerinti feltételekkel. 

gazdasági társaság Megállapodás 
vagy 
közszolgál-
tatási 
szerződés 
szerint  
a villamos-
energia- vagy 
földgáz-
szolgáltató 
által  
a miniszter 
részére 
benyújtott és  
a Magyar 
Energetikai és 
Közmű-
szabályozási 
Hivatal által 
validált 
kérelem 
alapján, 
legfeljebb  
a miniszter 
által 
jóváhagyott 
mértékben és 
legfeljebb  
a kormány-
határozatban 
előírt összegig 

– egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítés-
arányos 
kifizetéssel 

 

– – – – – 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 330/2022. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Laura Virginia Faxas de Jorgensen rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Dominikai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2021. június 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 18.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02614-2/2021.

A köztársasági elnök 331/2022. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Clémentine Shakembo Kamanga rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kongói Demokratikus 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, varsói székhellyel.

Budapest, 2022. április 20.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 25.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02033-2/2022.
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A köztársasági elnök 332/2022. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Claire Legras rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Francia Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2022. szeptember 16.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. szeptember 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/05774-2/2022.

A köztársasági elnök 333/2022. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Alfonso María Dastis Quecedo rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Spanyol Királyság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2022. szeptember 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. szeptember 30.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/5959-2/2022.
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A köztársasági elnök 334/2022. (XI. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Asif Hussain Memon rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Pakisztáni Iszlám Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2022. szeptember 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6031-2/2022.

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


	A Kormány 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelete
	a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelete
	a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelete
	a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2022. (XI. 29.) MEKH rendelete
	a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben in

	Az agrárminiszter 36/2022. (XI. 29.) AM rendelete
	a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

	A technológiai és ipari miniszter 28/2022. (XI. 29.) TIM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 330/2022. (XI. 29.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 331/2022. (XI. 29.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 332/2022. (XI. 29.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 333/2022. (XI. 29.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 334/2022. (XI. 29.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
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