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III. Kormányrendeletek

A Kormány 67/2023. (III. 8.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Az önkormányzati bérlakások fenntartóinak felelőssége az egyéni fogyasztás mérésének megteremtése, ugyanakkor hosszú ideje 
megoldatlan helyzetet teremtenek az egyéni villamos fogyasztásmérők felszerelésének elmaradásával.
A Kormány elkötelezett abban, hogy ebben a  brüsszeli szankciók által sújtott háborús időszakban is minden magyar családot 
megvédjen és lehetősége legyen arra, hogy részesülhessenek a  rezsicsökkentés intézménye által kínált kedvezményben, ezért 
ennek érdekében az alábbi jogszabályt alkotja.

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

1. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022.  (VI.  17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] 1. alcíme a  következő 
5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Az  önkormányzati és állami bérlakás természetes személy bérlőjével az  önkormányzati és állami bérlakás 
bérbeadója mint felhasználó a villamos energiát legfeljebb
a) 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztásig a  villamos energia egyetemes szolgáltatás 
árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott áron – azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás 
esetén alacsonyabb áron – és
b) 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási hely) fogyasztási mérték felett a  Vet. 141.  § (7)  bekezdésétől és 
145.  § (3) és (4)  bekezdésétől eltérően az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti lakossági piaci áron
számolhatja el.”

 (2) A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  önkormányzati, illetve állami fenntartású bérlakás bérbeadója a  veszélyhelyzettel összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 67/2023. (III. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 
5/A.  §-a alapján a  Módr2. hatálybalépésétől számított 60 napon belül gondoskodik a  lakásbérleti szerződések 
módosításáról.”

2. §  A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 10/A.  § (3)  bekezdésében a „megállapítását megelőzően” szövegrész helyébe 
a „megállapítását megelőzően – kivéve, ha a felhasználó a jogosultság hiányáról már nyilatkozott –” szöveg lép.

2. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló  
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 4/D. alcíme 
a következő 7/J. §-sal egészül ki:
„7/J. § Önkormányzati vagy állami fenntartású bérlakás természetes személy részére történő lakáscélú bérbeadása 
esetén a  bérbeadó a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott kedvezményes mennyiséget az  épületben műszakilag 
megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján határozza meg és számolja el akkor, ha az  önálló lakások 
külön mérőórával nincsenek felszerelve.”
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3. A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló  
59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 59/2023. (II. 28.) Korm. rendelet 
2. §-ában az „alapkezelő” szövegrész helyébe az „alap” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

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

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2023. (III. 8.) MNB rendelete
a kötelező tartalékráta mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Monetáris Tanács döntésére tekintettel,
a 6.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva  
a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező tartalékráta mértéke a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének 
módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet)
a) 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott forráskategóriákra vonatkozóan 0%,
b) 3.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott forráskategóriára vonatkozóan a  tartalékköteles hitelintézet 

2. §-ban meghatározottak szerinti nyilatkozatától függően 10%, 11%, 12%, 13%, 14% vagy 15%.

2. § (1) A tartalékköteles hitelintézet negyedévente – január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei és október 1-jei fordulónappal –  
választhat az  1.  § b)  pontjában meghatározott tartalékráta mértékek közül egyet, a  Magyar Nemzeti Bankhoz 
(a továbbiakban: MNB) címzett, az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszerének „Adatszolgáltatás” szolgáltatásán keresztül a  fordulónapra vonatkozóan a  megelőző hónap  
11. munkanapjáig benyújtott, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott írásbeli nyilatkozat 
útján.

 (2) Amennyiben a  tartalékköteles hitelintézet az  adott negyedévre megadott határidőig több nyilatkozatot küld be 
az MNB-hez, az MNB a megelőző hónap 11. munkanapjáig benyújtott legutolsó nyilatkozatot veszi figyelembe.

 (3) Az  MNB a  tartalékköteles hitelintézet által december, március, június, szeptember hónap 11. munkanapjáig 
választott kötelező tartalékráta mértéket a  rákövetkező január 1-jével, április 1-jével, július 1-jével, október 1-jével 
kezdődő, a  Tartalékrendeletben meghatározott teljesítési tárgyidőszakra alkalmazza először a  kötelező tartalék 
összegének megállapítása során.

 (4) A tartalékköteles hitelintézet az (1) bekezdés szerinti fordulónapok közötti teljesítési tárgyidőszakokban a kötelező 
tartalékráta mértékét nem módosíthatja.

 (5) Amennyiben a  tartalékköteles hitelintézet a  kötelezőtartalék-kötelezettségének keletkezését követő  
első negyedévre vonatkozóan az  (1) vagy (7)  bekezdés szerinti nyilatkozatot nem tesz, a  kötelező tartalékráta 
mértéke a Tartalékrendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott forráskategóriára 10%.

 (6) Az  MNB a  kötelező tartalék összegének megállapítása során a  tartalékköteles hitelintézet által az  (1)  bekezdés 
szerint választott vagy ennek hiányában az  (5)  bekezdés szerinti kötelező tartalékráta mértéket veszi figyelembe 
mindaddig, ameddig a tartalékköteles hitelintézet újra nem tesz az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

 (7) Amennyiben egy hitelintézet az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi határidőt követően válik tartalékköteles 
hitelintézetté, az  (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot első alkalommal a  következő fordulónapra vonatkozóan  
jogosult megtenni.

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

4. §  Amennyiben a  tartalékköteles hitelintézet e  rendelet hatálybalépését követő első negyedévre vonatkozóan  
a 2. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem tesz, a kötelező tartalékráta mértéke 10%.
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5. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2.  cikk (2)  bekezdése szerinti előzetes 
bejelentése megtörtént.

6. §  A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet [a továbbiakban: 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet]” 

szövegrész helyébe az „MNB rendelet (a továbbiakban: rátarendelet)” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „35/2022. (IX. 15.) MNB rendeletben” szövegrész helyébe a „rátarendeletben” szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdésében a  „kötelező tartalékráta mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet 1.  § 

b)  pontja szerinti legkisebb tartalékráta mértékének megfelelő kötelező tartalékot” szövegrész helyébe  
a  „3.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti forráskategóriára vonatkozóan a  rátarendeletben meghatározott 
legkisebb tartalékráta mértékének megfelelő kötelező tartalékot (minimálisan tartandó kötelező tartalék)” 
szöveg,

d) 5/A.  § (1)  bekezdésében a „működési (tevékenységi) engedélye megszerzésétől – vagy az  1.  § b)  pontja 
szerinti fióktelep esetében a  létrehozásától” szövegrész helyébe a  „tevékenységi (működési) engedélye 
megszerzésétől – vagy az 1. § b) pontja szerinti fióktelep esetében a cégbejegyzés időpontjától” szöveg,

e) 7.  § (2)  bekezdésében a  „kötelező tartalékráta mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet  
1. § b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti forráskategóriára vonatkozóan 
a rátarendeletben meghatározott” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 35/2022. (IX. 15.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 11/2023. (III. 8.) AM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
14/2021. (III. 25.) AM 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 11.  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 és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.)  
AM rendelet [a továbbiakban: 14/2021. (III. 25.) AM rendelet] 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Kvtv. 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/04 „Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti 
feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatának „A hentesüzletek támogatása” célú keretéből az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet szerinti csekély összegű, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
állami támogatás nyújtható.”

2. §  A 14/2021. (III. 25.) AM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 11/2023. (III. 8.) AM rendelethez

 1.  A 14/2021. (III. 25.) AM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:8 mezője a következő 5. ponttal egészül ki:

(F

Előirányzat célja)

(8.) 5. A hentesüzletek támogatása
5.1. A mikrovállalkozásként működő 
hentesüzletek működésének támogatása.

 2.  A 14/2021. (III. 25.) AM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:8 mezője a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:

(G

Kifizetésben részesülők köre)

(8.) 7. egyéni vállalkozó
8. gazdasági társaság
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A honvédelmi miniszter 4/2023. (III. 8.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet a következő 110. §-sal 
egészül ki:
„110.  § (1) E  rendeletnek a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)  
HM rendelet módosításáról szóló 4/2023. (III. 8.) HM rendelettel (a  továbbiakban: Módr13.) megállapított 
12. melléklet 4. pontját 2022. december 31-től kell alkalmazni.
(2) A  Módr13.-mal megállapított 12.  melléklet 4.  pontja alapján 2022. december 31. és a  Módr13. hatálybalépése 
közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb a Módr13. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel 
együtt kell a jogosultak részére folyósítani.”

2. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 12.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 4/2023. (III. 8.) HM rendelethez

A  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 12.  melléklete 
a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. A HM-ben rendszeresített szolgálati beosztás”
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A kulturáért és innovációért felelős miniszter 2/2023. (III. 8.) KIM rendelete
a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)  
Korm. rendelet 128. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kultúráért és innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- 
és hatáskörébe tartozó, valamint az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai 
tevékenységért adományozható.

 (2) A miniszter által elismerés, díj, emlékérem, szakmai érem, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter Elismerő 
Oklevele adományozható.

 (3) Az  adományozandó emlékérmek – a  2.  § (2)  bekezdés 6. és 15.  pontja, a  2.  § (4)  bekezdés 2.  pontja, a  2.  § 
(5)  bekezdés 1.  pontja, valamint a  2.  § (6)  bekezdés 2.  pontja szerinti díjak kivételével – egységes, a  Kulturális és 
Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) nevével ellátott hátlappal rendelkeznek.

2. § (1) A miniszter által adományozható díjak a családügyi ágazatban a következők:
1.  Bölcsődékért díj,
2.  Családokért díj,
3.  Emberi méltóság védelméért díj,
4.  Magyar Fiatalokért díj,
5.  Monspart Sarolta-díj az idősekért,
6.  Pro Voluntarius díj.

 (2) A miniszter által adományozható művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:
 1.  Balázs Béla-díj,
 2.  Balogh Rudolf-díj,
 3.  Blattner Géza-díj,
 4.  Erkel Ferenc-díj,
 5.  Ferenczy Noémi-díj,
 6.  Gérecz Attila-díj,
 7.  Harangozó Gyula-díj,
 8.  Hortobágyi Károly-díj,
 9.  Jászai Mari-díj,
10.  József Attila-díj,
11.  Liszt Ferenc-díj,
12.  Márai Sándor-díj,
13.  Martin György-díj,
14.  Munkácsy Mihály-díj,
15.  Németh Lajos-díj,
16.  Szabolcsi Bence-díj,
17.  Táncsics Mihály-díj,
18.  A Népművészet Ifjú Mestere díj,
19.  Máté Péter-díj,
20.  Herczeg Ferenc-díj,
21.  Sára Sándor-díj.

 (3) A  miniszter által adományozható művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-
elméleti díj a kulturális ágazatban a következő:
1.  Bánffy Miklós-díj.

 (4) A miniszter által adományozható közművelődési díjak a kulturális ágazatban a következők:
1.  Csokonai Vitéz Mihály-díj,
2.  Bessenyei György-díj.
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 (5) A miniszter által adományozható közgyűjteményi díjak a kulturális ágazatban a következők:
1.  Móra Ferenc-díj,
2.  Pauler Gyula-díj,
3.  Szinnyei József-díj.

 (6) A miniszter által adományozható egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:
1.  Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,
2.  Pro Cultura Hungarica díj,
3.  Művészeti életpálya elismerés,
4.  A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím.

 (7) A miniszter által adományozható díjak a felsőoktatási ágazatban a következők:
1.  Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat),
2.  Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat),
3.  Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat),
4.  Kármán Tódor-díj,
5.  Szent-Györgyi Albert-díj,
6.  Oktatói Szolgálati Emlékérem (felsőoktatási tagozat).

 (8) A miniszter által adományozható díjak az innovációs ágazatban:
1.  Ipar 4.0 szakmai érem,
2.  Társadalmi Innovációs Díj.

 (9) A miniszter által adományozható díj a szakképzési ágazatban:
1.  Szakképzésért Apáczai Csere János-díj,
2.  Oktatói Szolgálati Emlékérem (szakképzési tagozat).

3. § (1) A díjakban részesíthetők körét, a díjak leírását és az adományozás feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Miniszter Elismerő Oklevelében részesíthetők körét és az adományozás feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Díj adományozását – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az  adományozási alkalmat legalább  
3 naptári hónappal megelőzően, a  jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó 
indokolással, a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – 
kezdeményezheti a  miniszternél a  minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. Díj adományozását 
önmaga, továbbá a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti  
közeli hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.

 (2) Az  Ipar 4.0 szakmai érem adományozását az  Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke 
kezdeményezheti. A  Társadalmi Innovációs Díj adományozását a  miniszter által felkért tagokból álló bizottság 
kezdeményezheti.

 (3) A  Balázs Béla-díj esetében az  (1)  bekezdés szerinti kezdeményezés mellékleteként a  jelölt szakmai portfólióját 
audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas adathordozón is be kell nyújtani.

 (4) A díj adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.
 (5) A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet értékelni.
 (6) Az  1.  mellékletben meghatározott díjakhoz – az  1.  mellékletben meghatározott mértékben – pénzjutalom jár.  

Ha a  pénzjutalom számítási alapja a  köztisztviselői illetményalap, akkor a  pénzjutalom mértékét a  díj 
adományozásának időpontjában irányadó, a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) alapján kell kiszámítani.

 (7) A  díjjal járó pénzjutalom az  1.  mellékletben meghatározott esetben, az  ott meghatározott mértékben, járadék 
formájában is nyújtható.

 (8) A díj adományozására irányuló döntés-előkészítési eljárásra a miniszter normatív utasításban részletes szabályokat 
állapít meg.

5. § (1) A  kulturális ágazat díjai esetében – a  Pro Cultura Hungarica díj, a  Művészeti életpálya elismerés, valamint  
az A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím kivételével – a beérkezett kezdeményezések alapján a miniszter 
által felkért személyekből álló bizottság, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint a miniszter által normatív 
utasításban megjelölt személy tesz a díjazottakra javaslatot, az alábbiak szerint:
a) a  miniszter által felkért személyekből álló bizottság kétszer annyi számú díjazottra tesz javaslatot,  

mint az adományozható díjak száma;
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b) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
ba) díjanként két díjazottra tehet javaslatot a  2.  § (2)  bekezdés 1., 5., 7., 9–11., 13–14., 18–19.  pontja, 

valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti díjak tekintetében, valamint
bb) a  2.  § (5)  bekezdés 2. és 3.  pontja szerinti díjak kivételével díjanként egy díjazottat javasolhat 

a kulturális ágazat további díjai esetében;
c) a  miniszter által normatív utasításban megjelölt személy díjanként egy díjazottat javasolhat a  2.  §  

(2)–(5)  bekezdésében foglalt díjak esetében, továbbá véleményezi a  kulturális ágazat valamennyi díjára 
beérkezett kezdeményezéseket.

 (2) A miniszter által felkért személy egyszerre több bizottságnak is tagja lehet, ugyanaz a bizottság több díjról dönthet. 
A bizottság a kezdeményezések beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül ülésezik.

6. § (1) Nem részesíthető díjban az a személy, aki
a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, vagy
b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll.

 (2) Azonos díjazott részére ugyanaz a  díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően – a  kulturális ágazat 2.  § 
(2)  bekezdésében foglalt díjainak kivételével – ugyanaz a  díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is 
adományozható abban az  esetben, ha az  előző díj adományozását követően szerzett, az  annak alapjául szolgáló 
érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

 (3) Legkésőbb a miniszteri döntést követően a díjban részesítendő jelölt
a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,
b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,
c) a korábbi díjaival összefüggő és
d) a díj elfogadásáról szóló
nyilatkozatot tesz a minisztérium honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével.

 (4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján 
személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy a díj el nem fogadásáról 
nyilatkozó jelölt díjban nem részesíthető.

7. § (1) Az 1. melléklet eltérő rendelkezése hiányában a díjak természetes személynek adományozhatóak.
 (2) A  díjak – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – posztumusz nem adományozhatóak. Posztumusz 

adományozásnak minősül az  is, amikor a díjra jelölt a döntés-előkészítési eljárás során, illetve a miniszteri döntést 
követően, a díj átadása előtt elhalálozik.

 (3) Házaspárok közös teljesítménye esetén a  díjak a  házaspárok részére megosztva is kezdeményezhetőek és 
adományozhatóak. A  házaspárok részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a  díjjal járó 
pénzjutalom teljes összege jár.

 (4) A  Blattner Géza-díj, a  Hortobágyi Károly-díj, a  Liszt Ferenc-díj, a  Népművészet Ifjú Mestere díj és a  Máté Péter-díj 
megosztva is adományozható. A díj megosztása esetén minden díjazottnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

8. § (1) A díjakat ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.
 (2) A díjak átadására az 1. mellékletben az egyes díjaknál megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezenkívül, a miniszter döntése 

alapján, indokolt esetben az átadásra nemzeti ünnep, továbbá egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából is 
sor kerülhet.

9. §  Méltatlanná válik a  miniszter által adományozott díjra az  a  személy, akit szándékos bűncselekmény miatt 
jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A  méltatlanná vált személytől a  tudomásszerzést követően a  miniszter  
a díjat visszavonja.

10. §  A miniszter a díjak adományozásáról és visszavonásáról rendelkező közleményt a minisztérium honlapján, valamint 
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

11. § (1) A miniszter által adományozható díjakkal összefüggő kiadások fedezetét a központi költségvetési törvény alapján 
a minisztérium igazgatási előirányzatán rendelkezésre álló forrásból kell biztosítani.
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 (2) Ha a miniszter által adományozható díjakkal összefüggő kiadások fedezete a minisztérium igazgatási előirányzatán 
teljes egészében nem áll rendelkezésre, a  kulturális ágazat díjaival összefüggő kiadások fedezete részben vagy 
egészében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján 
a Nemzeti Kulturális Alapból kerül biztosításra.

 (3) Amennyiben a  Miniszter Elismerő Oklevelében részesített személy pénzjutalomban is részesül, ennek fedezetét 
annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

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

13. §  A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható díjak adományozására e  rendelet 
hatálybalépését megelőzően benyújtott kezdeményezéseket az  adott ágazatban vagy szakterületen e  rendelettel 
alapított díjra történő kezdeményezésnek kell tekinteni, és ekként kell elbírálni.

14. §  Hatályát veszti
a) az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet,
b) az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet
ba) 2. § (1) bekezdés h) és k)–o) pontja,
bb) 2. § (2) bekezdés h) és k) pontja,
bc) 2. § (4) bekezdésében az „ , l)–n)” szövegrész és az „– a 2. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt elismerés 

kivételével –” szövegrész,
bd) 2.  § (5)  bekezdésében az  „ , az  Apáczai Csere János-díjhoz (felsőoktatási tagozat) és a  Trefort 

Ágoston-díjhoz (felsőoktatási tagozat)” szövegrész és a „Kármán Tódor-díjhoz és a” szövegrész,
be) 3. § (1) bekezdés c), e) és f ) pontja,
bf ) 5. § (1) bekezdés d), f ) és i) pontja,
bg) 13. §-a,
bh) 16–20. §-a,
bi) 28. §-a,
bj) 31. §-a,

c) a  családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.)  
CSTNM rendelet.

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

1. melléklet a 2/2023. (III. 8.) KIM rendelethez

A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható díjak és adományozásuk feltételei 
egyes ágazatonként

 1.  Családügyi ágazat

1.1. Bölcsődékért díj
1.1.1.  A  bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért, 

a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati 
tevékenység elismeréseként Bölcsődékért díj adományozható. A  díj jogi személyeknek is 
adományozható.

1.1.2.  A díj átadására a bölcsődék napja (április 21.) alkalmából kerül sor.
1.1.3.  A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
1.1.4.  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét 

jelképező motívum és a „BÖLCSŐDÉKÉRT DÍJ” felirat található.
1.1.5.  A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.
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1.2.  Családokért díj
1.2.1.  A  családalapítás és a  gyermeknevelés támogatása, a  családok jólétének növelése érdekében, 

továbbá a  családvédelem és az  örökbefogadás területén kifejtett kiemelkedő szakmai vagy 
közszolgálati tevékenység elismerésére, valamint az  idősek emberi méltósága, az  idősek családi 
kapcsolatainak fenntartása, erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére 
Családokért díj adományozható.

1.2.2.  A díj átadására a család nemzetközi napja (május 15.) alkalmából kerül sor.
1.2.3  A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
1.2.4.  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, bronzból 

készült, átmérője 102 mm. Az  emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, 
háromtagú családot ábrázol egész alakos figurákkal, a  köriratban a  „CSALÁDOKÉRT DÍJ” felirat 
található.

1.2.5.  A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

1.3.  Emberi méltóság védelméért díj
1.3.1.  Az  esélyteremtés területén elért kiemelkedő eredmények, az  emberi méltóság védelmében való 

fellépés, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végzett 
tevékenység elismeréseként Emberi méltóság védelméért díj adományozható.

1.3.2  A díj jogi személyeknek is adományozható.
1.3.3.  A  díj átadására a  nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja (november 25.) alkalmából  

kerül sor.
1.3.4.  A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
1.3.5.  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét 

jelképező motívum és az „EMBERI MÉLTÓSÁG VÉDELMÉÉRT DÍJ” felirat található.
1.3.6.  A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

1.4.  Magyar Fiatalokért díj
1.4.1.  Az ifjúságügy és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény vagy elért 

kimagasló eredmény elismerésére Magyar Fiatalokért díj adományozható.
1.4.2.  A  díj átadására a  fiatalok nemzetközi napja (augusztus 12.) vagy egyéb kiemelkedő szakmai 

esemény alkalmából kerül sor.
1.4.3.  A díjból évente legfeljebb öt adományozható természetes személy vagy jogi személy részére.
1.4.4.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kör alakú, 

három részből áll, a  külső bronzgyűrű átmérője 80 mm, magassága 12 mm, ezen látható a  felirat:  
„MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ”. A  bronzgyűrűbe egy gőzölt akácfa korong kerül belefoglalásra, jól 
látszó, koncentrikusan elhelyezkedő évgyűrűkkel, amelynek közepén a  fa erezetét egyedileg 
lekövető kontúrvonalú ezüst intarzia szerepel. Az  emlékérem Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán 
ötvösművészek alkotása.

1.4.5.  A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

1.5.  Monspart Sarolta-díj az idősekért
1.5.1.  Az  időskorúak fizikai és szellemi aktivitásának, jóllétének megőrzése, valamint az  idősek iránti 

szolidaritás erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Monspart Sarolta-díj 
az idősekért adományozható.

1.5.2.  A díj átadására az idősek világnapja (október 1.) alkalmából kerül sor.
1.5.3  A díjból évente legfeljebb három adományozható.
1.5.4.  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérmen a díj szellemiségét 

jelképező motívum és a „MONSPART SAROLTA-DÍJ AZ IDŐSEKÉRT” felirat található.
1.5.5.  A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

1.6.  Pro Voluntarius díj
1.6.1.  Az  önkéntesség, a  köz javát szolgáló tevékenység, valamint a  fiatal generációk önkéntességre 

nevelésében végzett kiemelkedő teljesítmény, tevékenység elismerésére Pro Voluntarius díj 
adományozható.

1.6.2.  A  díj átadására az  önkéntesek nemzetközi napja (december 5.) vagy egyéb kiemelkedő szakmai 
esemény alkalmából kerül sor.
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1.6.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható természetes személy vagy jogi személy részére.
1.6.4.  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kör alakú, bronzból 

készült, átmérője 110 mm. Az  emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, 
összefonódó kezeket ábrázol, „PRO VOLUNTARIUS DÍJ” félkörívű felirattal.

1.6.5.  A díjhoz bruttó 500 000 Ft összegű pénzjutalom jár.

 2.  Kulturális ágazat

2.1.  Balázs Béla-díj
2.1.1.  A  díj a  mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és 

tudományos teljesítmény elismerésére adományozható.
2.1.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.1.3.  A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
2.1.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.1.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Ágh Fábián Sándor 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balázs Béla domború arcképét ábrázolja, és azon  
a „BALÁZS BÉLA-DÍJ” felirat található.

2.1.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.2.  Sára Sándor-díj
2.2.1.  A  díj azon 40 év alatti rendezőknek, operatőröknek, illetve forgatókönyvíróknak adományozható, 

akik a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítményt mutattak fel.
2.2.2.  A díj adományozására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.2.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.2.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.2.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Zsin Judit 
szobrászművész alkotása, első oldalán középen Sára Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon  
a „SÁRA SÁNDOR-DÍJ” félkörívű felirat található.

2.2.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap hússzorosának 
megfelelő összeg.

2.3.  Balogh Rudolf-díj
2.3.1.  A  díj kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére 

adományozható.
2.3.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.3.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.3.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.3.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Gáti Gábor szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Balogh Rudolf domború arcképét ábrázolja, és azon a „BALOGH RUDOLF-DÍJ” 
felirat található.

2.3.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.4.  Blattner Géza-díj
2.4.1.  A díj kiemelkedő bábművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
2.4.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.4.3.  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári 

évben kerül sor.
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2.4.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 
javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.4.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek 
alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Szöllőssy Enikő 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Blattner Géza domború arcképét ábrázolja, és azon 
a „BLATTNER GÉZA-DÍJ” felirat található.

2.4.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.5.  Erkel Ferenc-díj
2.5.1.  A  díj kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenység 

elismerésére adományozható.
2.5.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.5.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.5.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.5.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Erkel Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon az „ERKEL FERENC-DÍJ” felirat 
található.

2.5.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.6.  Ferenczy Noémi-díj
2.6.1.  A díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
2.6.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.6.3.  A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
2.6.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.6.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Kiss György szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Ferenczy Noémi domború arcképét ábrázolja, és azon a „FERENCZY NOÉMI-DÍJ” 
felirat található.

2.6.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.7.  Gérecz Attila-díj
2.7.1.  A  díj 35 év alatti, elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a  névadó 

szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotást hoztak létre.
2.7.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.7.3.  A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári 

évben kerül sor.
2.7.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.7.5.  A díjazott kisplasztikát és adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika forgatható, polírozott 

sárgaréz talpon álló, bronzból készült, átmérője 90 mm, magassága 130 mm, mélysége 55 mm. 
A  kisplasztika Rácz Edit szobrászművész alkotása, kétoldalas, az  egyik oldalán jelenet, a  másik 
oldalán a „GÉRECZ ATTILA-DÍJ” felirat, valamint a díjazott neve található.

2.7.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap hússzorosának 
megfelelő összeg.

2.8.  Harangozó Gyula-díj
2.8.1.  A  díj a  táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység 

elismerésére adományozható.
2.8.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.8.3.  A díjból évente legfeljebb három adományozható.
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2.8.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 
javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.

2.8.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek 
alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Szabó Gábor 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Harangozó Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon  
a „HARANGOZÓ GYULA-DÍJ” felirat található.

2.8.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.9.  Hortobágyi Károly-díj
2.9.1.  A díj a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenység elismerésére adományozható.
2.9.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.9.3.  A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári 

évben kerül sor.
2.9.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.9.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Kiss György szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Hortobágyi Károly domború arcképét ábrázolja, és azon a  „HORTOBÁGYI 
KÁROLY-DÍJ” felirat, valamint a díjazott neve található.

2.9.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.10.  Jászai Mari-díj
2.10.1.  A  díj kiemelkedő színművészeti – színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és 

világítástervezői, dramaturgiai – és színháztudományi – színházelméleti és színházi kritikusi –  
tevékenység elismerésére adományozható.

2.10.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.10.3.  A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
2.10.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.10.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Kiss Nagy András 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Jászai Mari domború arcképét ábrázolja, és azon  
a „JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.

2.10.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.11.  József Attila-díj
2.11.1.  A díj kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismerésére 

adományozható.
2.11.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.11.3.  A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.
2.11.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.11.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Vígh Tamás szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, József Attila domború arcképét ábrázolja, és azon a „JÓZSEF ATTILA-DÍJ” felirat 
található.

2.11.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.12.  Herczeg Ferenc-díj
2.12.1.  A  díj Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy 

dokumentarista jellegű történeti irodalmi – történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói –  
teljesítmény elismerésére adományozható.
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2.12.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.12.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.12.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter négy évre kéri fel.
2.12.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Györfi Sándor szobrászművész 
alkotása, első oldalán középen Herczeg Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon a „HERCZEG 
FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található.

2.12.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.13.  Liszt Ferenc-díj
2.13.1.  A  díj kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes 

személyek és előadóművész-csoportok részére.
2.13.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.13.3.  A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
2.13.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.13.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Gáti Gábor szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Liszt Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon a „LISZT FERENC-DÍJ” felirat 
található.

2.13.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.14.  Máté Péter-díj
2.14.1.  A  díj kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére 

adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére.
2.14.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.14.3.  A díjból évente legfeljebb három adományozható.
2.14.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.14.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Tóth Dávid Tamás 
szobrászművész alkotása, első oldalán középen Máté Péter domború arcképét ábrázolja, és azon 
a „MÁTÉ PÉTER-DÍJ” felirat található.

2.14.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.15.  Márai Sándor-díj
2.15.1.  A  díj írói életmű vagy a  díj adományozását megelőző öt évben megjelentetett kimagasló 

értékű prózakötet, valamint magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére 
adományozható.

2.15.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.15.3.  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári 

évben kerül sor.
2.15.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.15.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csikai Márta szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Márai Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon a „MÁRAI SÁNDOR-DÍJ” 
felirat található.

2.15.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap hússzorosának 
megfelelő összeg.
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2.16.  Martin György-díj
2.16.1.  A  díj a  népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére 

adományozható, vagy azok számára adományozható, akik munkásságuk során kimagasló 
eredményeket értek el a  népművészet – a tárgyalkotó népi kézművesség vagy a  néptánc, 
a  népzene, a  népdal, a  népmese, a  hagyományőrzés – területén, illetve akik a  népművészethez 
kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet folytatnak.

2.16.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.16.3.  A díjból évente legfeljebb négy adományozható.
2.16.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.16.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Mihály Gábor szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Martin György domború arcképét ábrázolja, és azon a „MARTIN GYÖRGY-DÍJ” 
felirat található.

2.16.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.17.  Munkácsy Mihály-díj
2.17.1.  A díj kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
2.17.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.17.3.  A díjból évente legfeljebb hét adományozható.
2.17.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.17.5.  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból 

készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, 
egyoldalas, Munkácsy Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon a „MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ” felirat 
található.

2.17.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.18.  Németh Lajos-díj
2.18.1.  A  díj a  kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő 

művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható.
2.18.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.18.3.  A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári 

évben kerül sor.
2.18.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.18.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem négyzet alakú, 

bronzból készült, mérete 60 mm × 60 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem alkotója Csiky Tibor 
szobrászművész, kivitelezője és a hátlap tervezője Budahelyi Tibor szobrászművész. Az emlékérem 
előoldalát geometrikus kompozíció díszíti, hátoldalán a „NÉMETH LAJOS-DÍJ” felirat található.

2.18.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.19. Szabolcsi Bence-díj
2.19.1.  A  díj kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismerésére 

adományozható.
2.19.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.19.3.  A  díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A  díj adományozására minden páros naptári 

évben kerül sor.
2.19.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
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2.19.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek 
alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Szöllőssy Enikő 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szabolcsi Bence domború arcképét ábrázolja, és azon 
a „SZABOLCSI BENCE-DÍJ” felirat található.

2.19.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.20.  Táncsics Mihály-díj
2.20.1.  A díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható.
2.20.2.  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
2.20.3.  A díjból évente legfeljebb három adományozható.
2.20.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.20.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon a „TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ” 
felirat található.

2.20.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap hússzorosának 
megfelelő összeg.

2.21.  A Népművészet Ifjú Mestere díj
2.21.1.  A  díj az  egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény 

elismerésére 15–35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható.
2.21.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.21.3.  A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
2.21.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.21.5.  A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
2.21.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap tizenkétszeresének 

megfelelő összeg.

2.22.  Bánffy Miklós-díj
2.22.1.  A  díj a  kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb 

időn át – legalább 15 éven keresztül – végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint 
művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható.

2.22.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.22.3.  A díjból évente legfeljebb három adományozható.
2.22.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.22.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Kereszthury Gábor 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Bánffy Miklós domború arcképét ábrázolja, és azon  
a „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.

2.22.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap hússzorosának 
megfelelő összeg.

2.23.  Bessenyei György-díj
2.23.1.  A  díj a  kultúra érdekében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és 

a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy 
közösségi színterekben végzett kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek 
adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával 
és terjesztésével a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését szolgálták.

2.23.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.23.3.  A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
2.23.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
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2.23.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 
bronzból készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész 
alkotása, első oldalán középen Bessenyei György domború arcképét ábrázolja, és azon  
a  „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívű felirat található. Az  emlékérem hátoldalát  
„A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

2.23.6.  A  díjhoz pénzjutalom jár. A  díjjal járó pénzjutalom mértéke az  illetményalap harmincszorosának 
megfelelő összeg.

2.24.  Csokonai Vitéz Mihály-díj
2.24.1.  A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, 

képző-, fotó-, film-, videóművészet, táncművészet, valamint a  hagyományőrzés, a  tárgyalkotó és 
előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésére
a) amatőr alkotó- és előadóművész természetes személyek,
b) amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok

 részére adományozható.
2.24.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.24.3.  A díjból évente legfeljebb három, ezen belül

a) a 2.24.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb egy,
b) a 2.24.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb kettő

 adományozható.
2.24.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.24.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Péterffy László szobrászművész 
alkotása, egyoldalas, Csokonai Vitéz Mihály arcképét ábrázolja, és azon a  „CSOKONAI VITÉZ 
MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

2.24.6.  A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke
a) a  2.24.1.  pont a)  alpontja szerinti kategóriában az  illetményalap tizenkétszeresének 

megfelelő összeg,
b) a 2.24.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb az illetményalap hússzorosának 

megfelelő összeg.

2.25.  Móra Ferenc-díj
2.25.1.  A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik

a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,
b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a  muzeológia fejlődését és 

változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el,
c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét 

meghatározó kezdeményezés irányítói, vagy
d) a  muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén 

meghatározó eredményt értek el.
2.25.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.25.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.25.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.25.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 85 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Palotás József szobrászművész 
alkotása, első oldalán Móra Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon a  „MÓRA FERENC-DÍJ” 
félkörívű felirat található. Az  emlékérem hátoldalát a  múzeumügyet szimbolizáló dombormű  
és „A TUDOMÁNYÉRT, A MŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

2.25.6.  A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének 
megfelelő összeg.
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2.26.  Pauler Gyula-díj
2.26.1.  A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.
2.26.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.26.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
2.26.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.26.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Szöllőssy Enikő 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Pauler Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon  
a „PAULER GYULA-DÍJ” felirat található.

2.26.6.  A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének 
megfelelő összeg.

2.27.  Szinnyei József-díj
2.27.1.  A  díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére 

adományozható.
2.27.2.  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
2.27.3.  A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
2.27.4.  A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek 

javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
2.27.5.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az  emlékérem Szilágyi Bernadett 
szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és azon 
a „SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ” felirat található.

2.27.6.  A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének 
megfelelő összeg.

2.28.  A Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím
2.28.1.  A cím kimagasló zenekari munkásságért adományozható.
2.28.2.  A címet háromévente egy ifjúsági zenekar kaphatja, a címet és az azt megjelenítő logót a zenekar 

három évig viseli neve mellett feltüntetve.
2.28.3.  A  címet a  miniszter az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben 

meghatározott zeneművészeti véleményező bizottság javaslata alapján adományozza.
2.28.4.  A  cím viselésének ideje alatt a  zenekar működését a  minisztérium külön szerződés szerint 

támogatja.

2.29.  A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím
2.29.1.  A cím a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló zeneművészeti 

teljesítmény elismeréseként, húsz évnél fiatalabb természetes személyek részére adományozható.
2.29.2.  A cím adományozására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor. 

A cím adományozásának időpontját a miniszter határozza meg.
2.29.3.  A címből évente legfeljebb kettő adományozható. A cím három évig viselhető, és a miniszter döntése 

alapján egy alkalommal, legfeljebb további két évvel – a huszadik életév betöltése esetén is –  
meghosszabbítható.

2.29.4.  A cím viselője adományozást igazoló oklevelet kap.

2.30.  Pro Cultura Hungarica díj
2.30.1.  A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar 

nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket 
szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható.

2.30.2.  A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.
2.30.3.  A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
2.30.4.  A  díjazott emlékérmet és az  adományozást igazoló oklevelet kap. Az  emlékérem kerek alakú, 

bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 7 mm. Az  érem Kiss Nagy András szobrászművész 
alkotása, első oldala a  pannon tájat, a  magvető ember alakját a  zeniten álló nappal ábrázolja. 
Az emlékérem hátoldalát a koszorúba foglalt „PRO CULTURA HUNGARICA” felirat díszíti.
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2.31.  Művészeti életpálya elismerés
2.31.1.  A  díj a  kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére 

adományozható.
2.31.2.  A  díjban nem részesülhet az, aki a  Nemzet Színésze, a  Magyar Mozgókép Mestere, a  Nemzet 

Művésze, a  Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy 
a  Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban, továbbá 
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény szerinti művészjáradékban részesül.

2.31.3.  A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.
2.31.4.  A  4.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  díj saját maga vagy a  Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is 
kezdeményezhető.

2.31.5.  A díj átadására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor.
2.31.6.  A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.
2.31.7.  A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.
2.31.8.  A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek 

mértéke havonta az  illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A  tárgyévi járadék 
adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.

2.31.9.  A  járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a  miniszter a  jogosultság felülvizsgálatát 
követően dönthet az  időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás 
esetén a járadék folyósítására a 2.31.8. pontban foglaltaknak megfelelően kerül sor.

2.31.10.  A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt 
díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.

 3.  Felsőoktatási ágazat

3.1.  Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat)
3.1.1.  Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréséért 

adományozható az életpályájuk során kiemelkedő munkát végző főiskolai, egyetemi oktatóknak.
3.1.2.  Évente legfeljebb 5 díj adományozható.
3.1.3.  A díj bronzból készült kisplasztika, magassága 200 mm. A kisplasztika Kutas László szobrászművész 

alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja.
3.1.4.  A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.
3.1.5.  A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 1 000 000 Ft.

3.2.  Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat)
3.2.1.  Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat) a  kiemelkedő oktatási-gyógypedagógiai munka, 

valamint a  pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréséért 
adományozható főiskolai, egyetemi oktatók részére.

3.2.2.  Évente legfeljebb 10 díj adományozható.
3.2.3.  A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem 

Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét 
ábrázolja, és azon az „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található.

3.2.4.  A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.
3.2.5.  A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 500 000 Ft.

3.3.  Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat)
3.3.1.  Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat) az  oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően 

végzett munka elismeréséért adományozható felsőoktatási intézményben dolgozóknak.
3.3.2.  Évente legfeljebb 10 díj adományozható.
3.3.3.  A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem 

Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és 
azon a „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található.

3.3.4.  A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.
3.3.5.  A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 500 000 Ft.
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3.4.  Kármán Tódor-díj
3.4.1.  Kármán Tódor-díj a  magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében 

végzett kiemelkedő támogató tevékenység elismeréséért adományozható a  gazdasági élet 
szereplőinek.

3.4.2.  Évente legfeljebb 5 díj adományozható.
3.4.3.  A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem 

Király Vilmos szobrászművész alkotása, egyoldalas, Kármán Tódor domború arcképét ábrázolja, és 
azon a „KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ” felirat található.

3.4.4.  A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

3.5.  Szent-Györgyi Albert-díj
3.5.1.  Szent-Györgyi Albert-díj a  felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munka, 

illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenység elismeréséért adományozható.
3.5.2.  Évente legfeljebb 5 díj adományozható.
3.5.3.  A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem 

Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szent-Györgyi Albert domború arcképét 
ábrázolja, és azon a „SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ” felirat található.

3.5.4.  A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.
3.5.5.  A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 1 000 000 Ft.

3.6.  Oktatói Szolgálati Emlékérem
3.6.1.  Oktatói Szolgálati Emlékérem a  legalább 25 éven keresztül végzett, kiemelkedő oktatási 

tevékenység elismeréséért adományozható a  nyugállományba vonult főiskolai, egyetemi 
oktatóknak.

3.6.2.  Évente korlátlan számú érem adományozható.
3.6.3.  Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 

3 mm. Előlapján egyrészt az oktatást szimbolizáló holló szerepel, csőrében gyűrűvel, mely a tudást, 
a hosszú életet és a bölcsességet jelképezi, másrészt az „OKTATÓI SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat 
látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a „KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT 
FELELŐS MINISZTER” felirat övez.

3.6.4.  Az érem adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

 4.  Innovációs ágazat

4.1.  Ipar 4.0 szakmai érem
4.1.1.  Ipar 4.0 szakmai érem szervezetek innovációjának – ezen belül az  ipar termelékenységét 

nagyban befolyásoló Ipar 4.0-átállás során elért jelentős teljesítmények, sikerek – elismeréséért 
adományozható, az alábbi kategóriákban:
a) Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó 

innovatív tevékenységet megvalósító kis- vagy középvállalkozás;
b) Ipar 4.0 digitalizációs technológiát sikeresen bevezető, illetve egyéb jelentős, kapcsolódó 

innovatív tevékenységet megvalósító nagyvállalat;
c) Ipar 4.0-hoz kapcsolódó, átfogó, az  Ipar 4.0 digitális átállást nagyban segítő oktatási, 

képzési programot megvalósító szervezet (egyetem vagy vállalat);
d) Ipar 4.0 eredetű jelentős kutatást, fejlesztést vagy innovációt megvalósító szervezet 

(egyetem vagy vállalat).
4.1.2.  Évente legfeljebb 4 érem adományozható, kategóriánként 1-1 érem.
4.1.3.  Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 

3 mm. Előlapján az  ágazatot szimbolizáló ábra és a  szakmai érem elnevezése látható. Hátoldalán 
Magyarország címere helyezkedik el, amelyet a  „KULTÚRÁÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT FELELŐS 
MINISZTER” felirat övez.

4.1.4.  Az érem adományozására az internet világnapja alkalmából kerülhet sor.
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4.2.  Társadalmi Innovációs Díj
4.2.1.  A  Társadalmi Innovációs Díj olyan új ötlet (termék, szolgáltatás, modell) kifejlesztéséért és 

megvalósításáért adományozható, amely társadalmi szükséglet kielégítésére irányul, társadalmi 
kapcsolatokat erősít, vagy együttműködést alakít ki, és ez  által megoldást nyújthat a  társadalmi 
folyamatokat befolyásoló problémákra, és végső célként javíthatja egy adott térség vagy  
közösség jólétét.

4.2.2.  A  díjra jogosultak lehetnek a  természetes személyeken kívül, települési önkormányzatok, 
nemzetiségi önkormányzatok, állami vagy önkormányzati intézmények, szervezetek, illetve 
Magyarországon bejegyzett vállalkozások vagy civil szervezetek.

4.2.3.  Évente legfeljebb 2 díj adományozható. A  díj adományozásának időpontját a  miniszter  
határozza meg.

4.2.4.  A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak. Az emlékérem kerek alakú, 
bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérmen a díj szellemiségét jelképező 
motívum és az „A(z) …. évi Társadalmi Innovációja Díj” felirat található.

 5.  Szakképzési ágazat

5.1.  Szakképzésért Apáczai Csere János-díj
5.1.1.  A  Szakképzésért Apáczai Csere János-díj a  szakképzés és felnőttképzés területén legalább öt éve 

végzett eredményes, példamutató tevékenység elismeréséért adományozható.
5.1.2.  Évente legfeljebb 10 díj adományozható.
5.1.3.  A díj adományozására a tanítási év utolsó tanítási napja (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 

szerint) alkalmából kerülhet sor.
5.1.4.  A díjhoz pénzjutalom jár, melynek mértéke bruttó 1 000 000 Ft.

5.2.  Oktatói Szolgálati Emlékérem (szakképzési tagozat)
5.2.1.  A  szakképzési ágazatban adományozható Oktatói Szolgálati Emlékéremre a  3.6.  pontban foglaltak 

irányadók, azzal, hogy
a) az a legalább 25 éven keresztül végzett, példamutató oktatási tevékenység elismeréséért 

adományozható szakképző intézmény, illetve többcélú szakképző intézmény 
nyugállományba vonult oktatóinak vagy pedagógusainak,

b) adományozására a szakképzési tanítási év utolsó tanítási napján kerülhet sor, valamint
c) évente adományozható:

ca) korlátlan számú, pénzjutalom nélküli díj, valamint
cb) legfeljebb 20 fő részére kiemelkedően végzett munka elismeréséért 250 000 Ft 

pénzjutalommal járó díj.

2. melléklet a 2/2023. (III. 8.) KIM rendelethez

A Miniszter Elismerő Oklevele

 1.  A  Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a  természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, 
aki vagy amely a  minisztériumban vagy a  miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, 
szervnél, gazdasági társaságnál, illetve a  miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő 
szervezetnél a  szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a  szerv eredményes működése 
szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

 2.  Az  oklevél átadására minden évben nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez 
kötötten kerülhet sor.

 3.  Az oklevélhez – a miniszter döntése alapján – pénzjutalom adható, amelynek mértéke legfeljebb az  illetményalap 
hatszorosának megfelelő összeg.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 2/2023. (III. 8.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Mezőgazdasági bizottságba

Barkóczi Balázs (DK) helyett
Ráczné Földi Juditot (DK),

a Vállalkozásfejlesztési bizottságba

Kordás László (DK) korábban megüresedett tagsági helyére
Varju Lászlót (DK)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Törvényalkotási bizottságba

Varga Ferenc (független) korábban megüresedett tagsági helyére
Bencze Jánost (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3. Az OGY határozat 4. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Mezőgazdasági bizottságba

Barkóczi Balázs (DK) helyett
Ráczné Földi Juditot (DK)

a bizottság alelnökévé megválasztja.

 4. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2023. március 6-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 34. szám 1001

A köztársasági elnök 41/2023. (III. 8.) KE határozata
állami kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

 1. Marcelo Rebelo de Sousa, a Portugál Köztársaság elnöke részére,
Magyarország és a  Portugál Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként,

 2. Miloš Zeman, a Cseh Köztársaság elnöke részére,
Magyarország és a Cseh Köztársaság közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében házelnökként, miniszterelnökként 
és államfőként végzett áldozatos munkája és elévülhetetlen érdemei elismeréseként,

 3. Őfelsége Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, a Bahreini Királyság királya részére,
Magyarország és a Bahreini Királyság közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája és elévülhetetlen 
érdemei elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2023. február 15.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. február 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/1275-2/2023.
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A köztársasági elnök 42/2023. (III. 8.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/17/1/2023. számú előterjesztésére –  
Kacsmár Tetyána, született Lőrincz Tetyána (névmódosítás előtti neve: Kacsmár Tetyána Petrivna, született Lőrincz 
Tetyána Petrivna; születési hely: Bilke, Szovjetunió; születési idő: 1977. június 26.) és férje, Kacsmár Viktor (névmódosítás 
előtti neve: Kacsmár Viktor Jurijovics; születési hely: Turjasebes, Szovjetunió; születési idő: 1976. május 5.)  
– jogszabályok megszegésével szerzett – magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2023. február 28.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 1.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/306-3/2023.

A köztársasági elnök 43/2023. (III. 8.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/379/3/2023. számú előterjesztésére –  
Marovic Nebojsa (születési hely: Pancsova, Jugoszlávia; születési idő: 1989. február 13.) – jogszabályok megszegésével 
szerzett – magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2023. február 28.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 1.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/1379-3/2023.
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A Kormány 1065/2023. (III. 8.) Korm. határozata
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok 
módosításáról

 1. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra-
fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozat 1.  pontjában 
a „2023. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2023. október 31-ig” szöveg lép.

 2. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 3. A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) 
Korm. határozat 1. pont
a) 1.8.  alpont nyitó szövegrészében a „111 104 246 835 forint” szövegrész helyébe a „111 114 895 877 forint” 

szöveg,
b) 1.8. alpont b) pontjában a „27 079 254 904 forint” szövegrész helyébe a „31 342 607 968 forint” szöveg,
c) 1.8. alpont c) pontjában a „12 214 796 835 forint” szövegrész helyébe a „18 256 388 572 forint” szöveg,
d) 1.8. alpont d) pontjában a „20 357 390 244 forint” szövegrész helyébe a „30 549 558 248 forint” szöveg,
e) 1.8. alpont e) pontjában a „46 892 224 549 forint” szövegrész helyébe a „26 405 760 787 forint” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1065/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz

A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

[A B C D E F G H I J

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat

2021. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2022. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2023. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2024. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2025. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2026. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2027. évi 

költségvetési év

(nettó forint)

2028. évi

költségvetési év

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)]

8.
1041/2022. (II. 4.) 
Korm. határozat

0 4 558 301 152 31 323 813 680 18 245 441 307 30 531 239 504 26 389 926 831 0 0 111 048 722 474
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A Kormány 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap 
központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

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

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 
2022. évi XXV.  törvénynek (a  továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének 
a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletével eltérően megállapított
a) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének

aa) a 15. Berettyóújfalu Város fejlesztési feladatainak támogatása címmel,
ab) a 16. Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása címmel,

b) XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Gazdaságfejlesztési feladatok alcímnek
ba) az 5. Iparfejlesztési programok jogcímcsoporttal,
bb) a 6. Vállalkozásfejlesztési programok jogcímcsoporttal,
bc) a 7. Gazdasági ellenálló képesség fejlesztése és ipari alkalmazott technológiák bevezetése 

jogcímcsoporttal
 történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter 
gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
1.2. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 300 574 985 forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított 
XV.  Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: az Országgyűlés Hivatala főigazgatója 

Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetője 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Határidő: 2023. december 31.
1.3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 167 996 151 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.3.  alpont szerint átcsoportosított 593 134 526 forint forrás 
terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül – a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő 
kibővítését, valamint az ehhez kapcsolódó út- és parkolóépítést tartalmazó beruházás többletköltségeihez – 
vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Berettyóújfalu Város Önkormányzata részére támogatási 
előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján;

1.5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.3.  alpont szerint átcsoportosított 10 000 000 forint forrás 
terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül – kulturális programok megszervezéséhez – vissza nem 
térítendő egyedi támogatást nyújtson Tiszaörs Önkormányzata részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
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1.6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.4. és 1.5.  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást 
a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára;

1.7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 93 039 422 178 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.8. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében és a  Kvtv. 4.  § (4)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
158 300 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 
1. mellékletével eltérően megállapított XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.9. egyetért azzal, hogy a  Révfülöp településen működő Mentési Pont végleges Mentési Pontként működjön 
tovább;

1.10. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  1.9.  alpont szerinti cél megvalósítása, 
a  szükséges személyi juttatások biztosítása érdekében – 19 050 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 5. melléklet szerint;

1.11. tudomásul veszi, hogy az 1.10. alpontban jelzett többletforrás terhére 16 858 407 forint – az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak 
figyelembevételével – az  Országos Mentőszolgálat cím 2023. évi személyi juttatása eredeti költségvetési 
kiadási előirányzatának növelésére irányul.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli 
és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) 
Korm.  határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlop 2. sorában a  „napelem-rendszerének 
kialakítása, játszótér, edzőpark létrehozása” szövegrész helyébe az „és játszótér kialakítása” szöveg lép.

 3. A helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1035/2022. (II. 1.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat „Támogatás célja” oszlop 8. sorában 
az „üzemeltetésének 2022. évi támogatása” szövegrész helyébe az „üzemeltetésének támogatása” szöveg lép.

 4. A Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról szóló 1043/2022. (II. 4.) Korm. határozat 3.  pontjában 
az  „infrastrukturális fejlesztése” szövegrész helyébe a  „közcélú infrastrukturális fejlesztése részben pénzeszköz 
átadással” szöveg lép.

 5. A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 
„Támogatás célja” oszlop 3. sorában a „tartozás rendezése” szövegrész helyébe a „kötelező önkormányzati feladatok 
ellátása részben támogatás nyújtásával” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2023. évi 34. szám

 
1007

1. melléklet az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
II. Köztársasági Elnökség
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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

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

hatása
I. Országgyűlés

1 Országgyűlés Hivatala
000110 1 Országgyűlés hivatali szervei

K3 Dologi kiadások 228 600
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

367917 14 Steindl Imre program támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 150 906 480
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 306 293 520

II. Köztársasági Elnökség
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok
017530 1 Állami kitüntetések

K1 Személyi juttatások 216 300 000
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 67 865 404
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 692 503

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 300 574 985
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

235006 6 Nemzeti Információs Központ
K3 Dologi kiadások 408 276 820
K6 Beruházások 999 326 458

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
K3 Dologi kiadások 452 271 200

347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 690 414 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
I. Országgyűlés

1 Országgyűlés Hivatala
000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 228 600

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
367917 14 Steindl Imre program támogatása 457 200 000

II. Köztársasági Elnökség
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok
017530 1 Állami kitüntetések 216 300 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 76 557 907

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
235006 6 Nemzeti Információs Központ 1 407 603 278

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 452 271 200
347762 28 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 690 414 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 3 300 574 985 3 300 574 985

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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2. melléklet az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

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

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

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
401928 15 Berettyóújfalu Város fejlesztési feladatainak támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 593 134 526
401939 16 Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 10 000 000
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -603 134 526

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K1 Személyi juttatások 121 991 875
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 869 750
K3 Dologi kiadások 145 000 000
K6 Beruházások 20 000 000

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználáshoz szükséges technikai segítségnyújtás

K1 -21 991 875
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 869 750
K8 -300 000 000

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 240 000 000

21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377039 1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -240 000 000

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

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

hatása

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 324 861 625
XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

243634 1 EU támogatások felhasználáshoz szükséges technikai segítségnyújtás -324 861 625
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 240 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 1 167 996 151 1 167 996 151  

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Személyi juttatások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 1 példány

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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3. melléklet az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XVII. Energiaügyi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
L. Rezsivédelmi Alap

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

338251 3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet
K3 Dologi kiadások 5 707 067

341239 7 Nemzeti Örökség Intézete
K3 Dologi kiadások 53 462 016

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 2 138 217 768

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kiadások 287 271 210

355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
K3 Dologi kiadások 35 676 286

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K3 Dologi kiadások 385 652 139
004338 4 Ménesgazdaságok

K3 Dologi kiadások 53 456 440
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K3 Dologi kiadások 831 795 836
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

K3 Dologi kiadások 231 858 405
295802 10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

K3 Dologi kiadások 103 895 249
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 260 582 214
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ

K3 Dologi kiadások 4 618 107
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 4 554 728 756
20 Sport intézmények

368517 2 Országos Sportegészségügyi Intézet
K3 Dologi kiadások 36 422 746

XIV. Belügyminisztérium
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat

K3 Dologi kiadások 25 530 885
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 12 473 638 991

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 152 839 178

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K3 Dologi kiadások 2 190 020 876

343306 6 Oktatási Hivatal
K3 Dologi kiadások 67 935 621

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 4 689 581 741

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 90 434 216
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K3 Dologi kiadások 11 874 155 293
002994 10 Országos Mentőszolgálat

K3 Dologi kiadások 1 641 780 789
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 1 126 626 790
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 103 725 827
334484 15 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások 14 364 684 233
381828 16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 94 784 287
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 868 600 397
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Köznevelési feladatok támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 148 433 905

32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
244201 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 14 433 985 979
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 379 751 349

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások 338 944 193
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 1 637 055 682
237287 8 Magyar Államkincstár

K3 Dologi kiadások 903 464 674
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

399384 2 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
K3 Dologi kiadások 47 172 353

XVII. Energiaügyi Minisztérium
006606 15 Országos Meteorológiai Szolgálat

K3 Dologi kiadások 30 974 119
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások 4 613 997

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K3 Dologi kiadások 44 490

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

K3 Dologi kiadások 145 393 815
347895 5 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

K3 Dologi kiadások 18 580 512
354406 6 Szakképzési Centrumok

K3 Dologi kiadások 2 652 940 731
227942 7 Egyetemek, főiskolák

K3 Dologi kiadások 1 188 577 370
8 Egyéb történetkutató intézetek

343506 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
K3 Dologi kiadások 11 697 898

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K3 Dologi kiadások 178 994 670

218672 11 Közgyűjtemények
K3 Dologi kiadások 3 074 445 815

218605 12 Művészeti intézmények
K3 Dologi kiadások 209 723 221

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K3 Dologi kiadások 30 039 555

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 077 250 945

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal

K3 Dologi kiadások 180 349 823
019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K3 Dologi kiadások 354 335 615
000659 7 Információs Hivatal

K3 Dologi kiadások 238 891 430
23 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K3 Dologi kiadások 6 076 674

L. Rezsivédelmi Alap
401562 2 Központi költségvetési szervek kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -70 000 000 000
401573 4 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -23 039 422 178

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

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

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

hatása

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

B E V É T E L
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

338251 3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet 5 707 067
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete 53 462 016
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 2 138 217 768
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 287 271 210
355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 35 676 286

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 385 652 139
004338 4 Ménesgazdaságok 53 456 440
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 831 795 836
004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 231 858 405
295802 10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 103 895 249
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 260 582 214
294313 17 Nemzeti Földügyi Központ 4 618 107

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 4 554 728 756
20 Sport intézmények

368517 2 Országos Sportegészségügyi Intézet 36 422 746
XIV. Belügyminisztérium

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 25 530 885
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 12 473 638 991
294479 4 Terrorelhárítási Központ 152 839 178
003737 5 Büntetés-végrehajtás 2 190 020 876
343306 6 Oktatási Hivatal 67 935 621
001580 7 Rendőrség 4 689 581 741

9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 90 434 216
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 11 874 155 293
002994 10 Országos Mentőszolgálat 1 641 780 789
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 126 626 790
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 103 725 827
334484 15 Klebelsberg Központ 14 364 684 233
381828 16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 94 784 287
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 868 600 397

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Köznevelési feladatok támogatása

244234 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 5 148 433 905
32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

244201 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 14 433 985 979
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok

386706 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 379 751 349
XV. Pénzügyminisztérium

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 338 944 193
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1 637 055 682
237287 8 Magyar Államkincstár 903 464 674

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
399384 2 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 47 172 353

XVII. Energiaügyi Minisztérium
006606 15 Országos Meteorológiai Szolgálat 30 974 119

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 4 613 997
004118 2 Külképviseletek igazgatása 44 490

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 145 393 815
347895 5 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 18 580 512
354406 6 Szakképzési Centrumok 2 652 940 731
227942 7 Egyetemek, főiskolák 1 188 577 370

8 Egyéb történetkutató intézetek
343506 2 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 11 697 898
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 178 994 670
218672 11 Közgyűjtemények 3 074 445 815
218605 12 Művészeti intézmények 209 723 221
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 30 039 555

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Felsőoktatási feladatok

386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 3 077 250 945
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

000648 4 Alkotmányvédelmi Hivatal 180 349 823
019370 5 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 354 335 615
000659 7 Információs Hivatal 238 891 430

23 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 6 076 674

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 93 039 422 178 93 039 422 178

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

Magyar Államkincstár 1 példány

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító
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4. melléklet az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 158 300 000

XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok
271734 4 Járványügyi kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások -158 300 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

002950 11 Nemzeti Népegészségügyi Központ 158 300 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 158 300 000 158 300 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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5. melléklet az 1066/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -19 050 000

XIV. Belügyminisztérium
002994 10 Országos Mentőszolgálat

K1 16 858 407
K2 2 191 593

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

002994 10 Országos Mentőszolgálat 19 050 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 19 050 000 19 050 000

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

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Személyi juttatások

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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A Kormány 1067/2023. (III. 8.) Korm. határozata
a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőben megvalósuló beruházással összefüggő egyes 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő (a továbbiakban: Kikötő) 11–20. parcelláját és opciós területeit 

képező 26. parcelláját tartalmazó területrészleteken multimodális terminál fejlesztésével;
 2. az 1.  pontban foglalt – közlekedésfejlesztéssel összefüggő, fejlesztéspolitikai közérdekű – cél megvalósítása 

érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés n) pontja alapján úgy határoz, hogy 
a  Kikötő területét képező, a  magyar állam 1/1 arányú tulajdonában álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Gönyű 
külterület 098/2 helyrajzi számú ingatlan 1.  pontban meghatározott ingatlanrészén a  multimodális terminál 
önálló tulajdonú épületként történő kialakítása és az  ezzel összefüggő földhasználati jog alapítása a  Medlog 
Gönyű Terminal Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30–32., 
cégjegyzékszám: 01-10-142002), részére versenyeztetés mellőzésével, legalább a  független ingatlanforgalmi 
szakértő által megállapított forgalmi érték megfizetése fejében történjen;

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság útján – gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél 2.  pont szerinti megvalósításához 
szükséges, osztott tulajdon alapításáról rendelkező földhasználati szerződés megkötéséről a  Medlog Gönyű 
Terminal Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1068/2023. (III. 8.) Korm. határozata
a Kecskeméti Ipari Park villamosenergia infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról

 1. A Kormány
1.1. egyetért a Kecskeméti Ipari Park fejlesztése érdekében

a) a Dunaújváros–Szabadszállás és a  Kistelek–Kiskunfélegyháza 132 kV-os távvezetékek 
kapacitásbővítésének összesen 50,5 km hosszban, valamint

b) a Cegléd–Szolnok, a  Kecskemét–Kiskunfélegyháza MÁV, az  Orosháza – Orosháza Üveggyár, 
a Sándorfalva–Fehértó, a Sándorfalva–Kistelek és a Kecskemét – Kecskemét Kósafalu kétrendszerű, 
132 kV-os távvezetékek kapacitásbővítésének összesen 91,4 km hosszban

 [a továbbiakban az a) és a b) alpont szerinti beruházások együtt: Beruházások] történő megvalósításával;
1.2. egyetért a  Beruházások megvalósítása érdekében 7 098 240 800 forint forrás biztosításával, az  1.3. és 

1.4. alpont szerint;
1.3. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

26 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének 
a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1.  mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 
alcím, 1. Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv.  613/2022. (XII. 29.) 
Korm.  rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 39. Térségi fejlesztési feladatok alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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1.4. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a) a  2024. évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Térségi fejlesztési feladatok 

előirányzat javára 4 055 431 800 forint,
b) a  2025. évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Térségi fejlesztési feladatok 

előirányzat javára 3 016 809 000 forint
 forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: energiaügyi miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
1.5. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy gondoskodjon az MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel a Beruházások 

megvalósításáról és azok érdekében 7 094 000 000 forint összegű, vissza nem térítendő támogatás 
nyújtásáról szóló támogatási szerződés megkötéséről, az 1.2–1.4. alpontban foglaltakra tekintettel.
Felelős: energiaügyi miniszter
Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: az 1.3. alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően 

a műszaki tartalom megvalósítására: az 1.1. alpont a) pontja tekintetében 2024. június 30. 
  az 1.1. alpont b) pontja tekintetében 2025. december 31.

 2. A  Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.13. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.13. a  Kecskeméti Ipari Park villamosenergia infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról szóló 1068/2023. (III. 8.)
Korm. határozatra”
(a következőkről dönt.)

 3. Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1068/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium 

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

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -26 000 000

386995 39 Térségi fejlesztési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 26 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386673 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása -26 000 000
386995 39 Térségi fejlesztési feladatok 26 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 26 000 000 26 000 000

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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2. melléklet az 1068/2023. (III. 8.) Korm. határozathoz

Az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat

2021. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2022. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2023. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2024. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2025. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2026. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2027. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

2028. évi 

költségvetési év 

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)]

13.
1068/2023. (III. 8.) 
Korm. határozat

0 0 26 000 000 4 053 000 000 3 015 000 000 0 0 0 7 094 000 000
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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