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Kormányrendeletek

A Kormány 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Minősített kölcsönbeadóként történő nyilvántartásba vétel iránt a foglalkoztató Budapest Főváros
Kormányhivatalához (a továbbiakban: kormányhivatal) kérelmet nyújthat be, ha
a)
kölcsönbeadóként nyilvántartásba vett, EGT-tagállam területén székhellyel rendelkező, a tagok korlátolt
felelősségével működő gazdasági társaság,
b)
a harmadik országok állampolgárai jogszabályszerű foglalkoztatásának támogatására az 1. mellékletben
meghatározott számban és végzettséggel vagy szakmai képesítéssel rendelkező személyt alkalmaz,
c)
az e rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,
d)
a kérelem benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszáma legalább
500 fő,
e)
megbízható üzleti háttérrel rendelkezik, és
f)
szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy adóhatóság által kiadott köztartozásmentes adózói minőségről
igazolást nyújt be.
(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétellel valamennyi olyan székhely, telephely tekintetében
rendelkeznie kell, ahol harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat.
(3) Megbízható üzleti háttérrel rendelkezik az a foglalkoztató,
a)
aki biztosítani képes a harmadik országok állampolgárainak jogszabályszerű foglalkoztatását és az azzal
összefüggő hatósági adatszolgáltatások megbízható, pontos teljesítését, és ehhez megfelelő, írásba foglalt
belső szabályozással is rendelkezik,
b)
akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható, és
c)
akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat nem állapítható meg.
(4) A megbízható üzleti háttér bizonyításának sikertelenségét a kormányhivatal határozattal állapítja meg.
(5) Az Alkotmányvédelmi Hivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. „Egyéb ügyek” táblázat 67. sora szerinti
nyilvántartásba vételre irányuló eljáráson túl, felülvizsgálati eljárásban a foglalkoztató működése alatt bármikor
vizsgálhatja, hogy a foglalkoztató működése körében nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e. Amennyiben
felülvizsgálati eljárás során az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázat fennállását állapítja meg
a foglalkoztatóval szemben, értesíti a kormányhivatalt.
(6) A minősített kölcsönbeadó legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő két
év elteltével vehető újra nyilvántartásba. Amennyiben a törlést az Alkotmányvédelmi Hivatal szakhatósági
állásfoglalása alapján rendelték el és a felülvizsgálati eljárás eredményeképpen megállapítást nyer, hogy
a nemzetbiztonsági kockázat már nem áll fenn, úgy a foglalkoztató a két év elteltét megelőzően is ismételten
nyilvántartásba vehető.

2. §

(1) A foglalkoztató a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton
nyújtja be a kormányhivatalhoz.
(2) A nyomtatvány tartalmazza
a)
a foglalkoztató megnevezését, cégjegyzékszámát,
b)
a képviseletre jogosult személy nevét, címét, egyéb elérhetőségét, és
c)
a foglalkoztató nyilatkozatait az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltak teljesítéséről.
(3) A foglalkoztató köteles a végzettség vagy szakmai képesítés magyarországi elismerését igazolni, ha az az 1. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel vizsgálatához szükséges.
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(4) Az e rendelet által szabályozott eljárásokban
a)
a kormányhivatal döntése szóban nem közölhető,
b)
az iskolai végzettség, szakképzettség igazolása az ügyfél nyilatkozatával nem pótolható.
(5) A minősített kölcsönbeadó vagyoni biztosíték elhelyezésére köteles, melynek mértéke ötvenmillió forint.
(6) A vagyoni biztosíték a foglalkoztató által hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: pénzügyi
intézmény) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét.
(7) Vagyoni biztosítékként csak olyan határozatlan időre szóló letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi
rendelkezéseket tartalmazza:
a)
a letét kizárólag a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggésben végleges határozattal
megállapított adóbírság, munkaügyi bírság, központi költségvetésbe befizetésre kötelezés, közrendvédelmi
bírság vagy rendbírság – ideértve a mulasztási bírságot is – kielégítésére használható fel, és
b)
a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény
a minősített kölcsönbeadót nyilvántartó kormányhivatalt, továbbá minősített kölcsönbeadót a kifizetéstől
számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.
(8) A minősített kölcsönbeadónak a felhasznált vagyoni biztosítékot a kifizetést követő harminc napon belül pótolnia
kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján igazolnia kell.
(9) Ha a minősített kölcsönbeadót a kormányhivatal a nyilvántartásból törli, a letéti szerződés a törlést elrendelő
határozat véglegessé válását követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Ha minősített
kölcsönbeadóval szemben a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggésben hatósági eljárás
vagy az alapján indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a hatósági vagy bírósági
eljárás, végleges vagy jogerős befejezését követően kerülhet sor. A letét megszüntetésének lehetőségéről
a kormányhivatal a pénzügyi intézményt tájékoztatja.
3. §

(1) A kormányhivatal a minősített kölcsönbeadókról nyilvántartást vezet.
(2) A minősített kölcsönbeadó a bejegyzett adatok változásáról a kormányhivatalt a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül tájékoztatja.
(3) Ha az 1. §-ban foglalt követelmények tekintetében a nyilvántartásba vételt követően változás következik be,
a kormányhivatal módosítja a korábban bejegyzett adatokat vagy – ha az 1. §-ban rögzített feltételeknek
a foglalkoztató a továbbiakban már nem felel meg – intézkedik a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásból való
törléséről.
(4) A kormányhivatal a minősített kölcsönbeadókról vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
a nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, kelte,
b)
a minősített kölcsönbeadó neve, szervezeti formája, székhelye, telephelye, adószáma,
c)
a minősített kölcsönbeadó címe,
d)
a vagyoni biztosíték mértéke és
e)
a nyilvántartásból való törlést elrendelő határozat száma, kelte, a törlés indoka.
(5) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter a minősített
kölcsönbeadókról nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást (a továbbiakban: országos nyilvántartás) vezet
a (4) bekezdésben meghatározott adattartalommal. A kormányhivatal gondoskodik a nyilvántartásba vett
minősített kölcsönbeadók adatainak az országos nyilvántartásban való rögzítéséről és az idegenrendészeti szerv
értesítéséről.
(6) A kormányhivatal törli a 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból a minősített kölcsönbeadót, ha
a)
az jogutód nélkül megszűnt,
b)
a minősített kölcsönbeadó azt kéri,
c)
az állami adóhatóság köztartozás fennállása miatt törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,
d)
az 1. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában foglalt feltételeknek már nem felel meg,
e)
a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
f)
a harmadik országbeli állampolgárok foglakoztatására vonatkozó szabályok ismételt vagy több szabály
együttes megszegésével folytatja tevékenységét.
(7) A törlésről a kormányhivatal a letétet kezelő pénzügyi intézményt és az idegenrendészeti szervet értesíti.
(8) Ha az állami foglalkoztatási szerv a minősített kölcsönbeadót a nyilvántartásból azért törli, mert
a)
a minősített kölcsönbeadó személyére és működésére vonatkozó feltételekkel nem rendelkezik,
b)
a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolja, vagy
c)
a harmadik országok állampolgárainak foglakoztatására vonatkozó szabályok ismételt vagy több szabály
együttes megszegésével folytatja tevékenységét,
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a minősített kölcsönbeadó legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő két év
elteltével vehető újra nyilvántartásba.
(9) A kormányhivatal a minősített kölcsönbeadókról vezetett nyilvántartásban bekövetkezett valamennyi változásról
az idegenrendészeti szervet a változás bekövetkezésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül
tájékoztatja.
4. §

(1) A minősített kölcsönbeadó a nyilvántartásba vételről rendelkező határozat számát köteles a harmadik országok
állampolgárainak foglalkoztatásával kapcsolatos okirataiban feltüntetni.
(2) A minősített kölcsönbeadó legkésőbb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére kötött szerződés
megkötésével egyidejűleg a foglalkoztatással, a harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásával,
az idegenrendészettel kapcsolatos szabályokról – köteles a harmadik országbeli állampolgárt írásban, annak
anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven, tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves
tájékoztatással okozott kárért a minősített kölcsönbeadó felelősséggel tartozik.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez
1. Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szakképesítésként fogadható el a szakirányú felsőfokú végzettség, ennek
keretében
1.1
felsőoktatásban a gazdaságtudományok képzési területen,
1.2
jogász és államtudományi mesterképzési szakon,
1.3
pszichológia és szociológia mesterképzési szakon,
1.4
egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi
szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői továbbá személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási
alapképzési szakon, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, valamint
munkaügyi és szociális igazgatás mesterképzési szakon szerzett oklevél, valamint
1.5
egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú személyügyi gazdálkodó
szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy az ebben a pontban felsorolt szakképesítések
valamelyikének megfeleltethető szakképesítés.
2. Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek megfelelő számban történő alkalmazása akkor teljesül,
ha
2.1
a telephelyen (székhelyen) foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok száma a száz főt nem haladja
meg, legalább egy,
2.2
a telephelyen (székhelyen) foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok száma a száz főt meghaladja,
de a háromszáz főt nem haladja meg, legalább kettő,
2.3
a telephelyen (székhelyen) foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok száma a háromszáz főt
meghaladja, de az ötszáz főt nem haladja meg, legalább három,
2.4
a telephelyen (székhelyen) foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok száma az ötszáz főt
meghaladja, de az ezer főt nem haladja meg, legalább négy,
2.5
a telephelyen (székhelyen) foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok száma az ezer főt meghaladja,
legalább öt
fő, az 1. pontban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személyt alkalmaz, heti húsz órát elérő
munkaviszony keretében. Az alkalmazás megvalósulhat úgy is, hogy a rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladat ellátására a munkáltató olyan gazdasági társasággal köt szerződést, amely az 1. pontban
meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személyt heti húsz órát elérő munkaviszony keretében foglalkoztat.

4044

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 105. szám

A Kormány 227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §
(4) bekezdésében, valamint 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 72/H. § (3a) bekezdése a következő l) és m) ponttal
egészül ki:
[A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban,
ha a harmadik országbeli állampolgár]
„l) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter – a Védelmi Tanács
előzetes állásfoglalására tekintettel kiadott – közleményében meghatározott harmadik ország állampolgára, aki
a közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadónál kerül foglalkoztatásra, ideértve
a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is,
m) magyar állampolgár családtagjaként kérelmez tartózkodási engedélyt.”
(2) Az R1. 72/H. § (10) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Kiemelt foglalkoztatónak minősül:)
„e) a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő munkáltató.”
(3) Az R1. 72/H. § (3a) bekezdés h) pontjában a „meghatározott családegyesítő” szövegrész helyébe a „meghatározott
harmadik országbeli családegyesítő” szöveg lép.

2. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 15. § (1) bekezdése a következő 29. és 30. ponttal egészül ki:
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(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„29. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter – a Védelmi Tanács
előzetes állásfoglalására tekintettel kiadott – közleményében meghatározott harmadik országok állampolgárainak
a közleményben meghatározott foglalkoztatásokban minősített kölcsönbeadói általi magyarországi
foglalkoztatásához, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is,
30. a magyar állampolgár Harmtv. szerinti családtagjának.”
(2) Az R2. 15. § (1) bekezdés 23. pontjában a „meghatározott családegyesítő” szövegrész helyébe a „meghatározott
harmadik országbeli családegyesítő” szöveg lép.

3. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő
feladatköreinek gyakorlásával kapcsolatban az (1) bekezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint
a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési hatásköröket a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter gyakorolja.”
(2) Az R3. II. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter feladatés hatásköre
8/A. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter
a) meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásához kapcsolódó hatósági tevékenységének ellátásához szükséges
informatikai és számítógépes rendszerek szakmai, tartalmi követelményeit, javaslatot tesz e számítógépes
rendszerek fejlesztésére,
b) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv
hatáskörében eljáró kormányhivatal harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásához kapcsolódó hatósági
tevékenységét,
c) adatokat gyűjt és elemez a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról és a minősített
kölcsönbeadók éves tevékenységéről.”
4. §		
Az R3. 10. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében az állami
foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba
vételével, ellenőrzésével és nyilvántartásból törlésével összefüggő ügyekkel kapcsolatos feladatokat át nem
ruházható hatáskörben, országos illetékességgel látja el.
(8) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásával összefüggő feladatai körében hatósági jogkört gyakorol
a) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik
országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély,
b) az idegenrendészeti szerv által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges
szakhatósági állásfoglalás
kiadásával.”
5. §		
Az R3. 4. § (1) bekezdés m) pont mc) alpontjában az „a külföldiek – engedély-, illetve bejelentés köteles –” szövegrész
helyébe az „a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek bejelentésköteles” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
4. § (1) bekezdés l) pont ld) alpontja,
b)
10. § (4) bekezdés g) pontja.

4046

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 105. szám

4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
5. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni)
„h) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik
országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására, ideértve
a harmadik országbeli állampolgár minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatására, a harmadik országbeli
állampolgár felé fennálló kötelező tájékoztatásra”
(vonatkozó szabályok megtartását.)
9. §

(1) Az R5. 18. § (4) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató)
„d) a hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet,
e) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő jognyilatkozatok alakszerűségének megsértésével
színlelt szerződést kötött, vagy”
(2) Az R5. 18. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság munkaügyi bírságot szab ki, ha a foglalkoztató)
„f ) minősített kölcsönbeadóként nem tett eleget
fa) a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása során jogszabályban meghatározott, a harmadik országbeli
állampolgár felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének, vagy
fb) a nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályok szerinti kötelezettségének.”

10. §

(1) Az R5. 20. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének az, akit
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság)
„bc) a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése,”
(miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén
a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal
sújtott.)
(2) Az R5. 20. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(Az államháztartásról szóló törvény alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének az, akit
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság)
„bd) a minősített kölcsönbeadó nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy”
(miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén
a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal
sújtott.)

11. §		
Az R5.
a)
7. § (3) bekezdés b) pontjában a „foglalkoztatottal” szövegrész helyébe a „foglalkoztatóval” szöveg,
b)
22. § (2) bekezdésében a „de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és
a minimálbér szorzatának a háromszorosa” szövegrész helyébe a „de legalább a jogszabálysértéssel érintett
foglalkoztatottak száma és a kérelem benyújtása napján hatályos minimálbér szorzatának a háromszorosa”
szöveg
lép.
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12. §		
Hatályát veszti az R5. 1. § (3) bekezdés c) pontja.

6. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. melléklet 19. „Egyéb ügyek” táblázata a következő 67. sorral egészül ki:
(A

B

C
Bevonás és

1.

Közigazgatási hatósági eljárás

Szakkérdés

közreműködés
feltétele

67.

A minősített
kölcsönbeadói
nyilvántartásba vételről
és tevékenységről szóló
226/2022. (VI. 28.)
Korm. rendelet
1. §-a szerinti minősített
kölcsönbeadó
nyilvántartásba vételére
irányuló eljárás.

Annak elbírálása,
hogy
a foglalkoztatóval
kapcsolatban
nemzetbiztonsági
kockázat
fennáll-e.

Minden
esetben

D
Elsőfokon eljáró
szakhatóság

Alkotmányvédelmi
Hivatal

E

F

Másodfokon

Állásfoglalás

eljáró

beszerzésének

szakhatóság

határideje)

–

45 nap
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A Kormány 228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdésétől és 178/T. §
(4) bekezdés d) pontjától eltérően az induló árak meghatározását követő Vet. 143. § (1) bekezdése szerinti
árszabályozási cikluson belül évenkénti ármegállapítás első időpontja az elosztási díjra és a közvilágítási elosztási
díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy
a)
ezen díjmegállapítás során a 2022. január 1. és a 2022. június 30. közötti időszak (3) bekezdés szerinti,
korábbival azonos árszintjét figyelembe kell venni,
b)
ezen díjmegállapítás nem eredményezheti a Vet. 3. § 42. pontja szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő
elosztási díjak növekedését, ugyanakkor biztosítania szükséges az elosztók elismert költségeinek elosztási
díjakon keresztül történő megtérítését.
(2) A rendszerhasználati díjak (1) bekezdés szerinti megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal a Vet. 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt
legalább 1 nappal hozza meg, és teszi közzé a honlapján.
(3) Az e rendelet hatálybalépésének időpontja és 2022. június 30. közötti időszakban a 2021. december 31-én hatályos
elosztási díj és közvilágítási elosztási díj alkalmazandó.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

4. §		
Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés b) pontja,
b)
1. § (4) bekezdése.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KÁT rendelet) 1. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10) és
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre e rendelet szerinti kötelező átvételi jogosultság csak
abban az esetben állapítható meg, ha a kérelem:
a) jogutódláson alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére,
b) erőműegység feletti rendelkezési jog átadásán alapuló, változatlan kötelező átvételi jogosultság bejegyzésére
vagy
c) a kötelező átvételi jogosultság megállapítása során figyelembe vett egyéb állami támogatás mértékének
megváltozása miatti módosításra
irányul.
(7) A (6) bekezdés a) és b) pontja esetén a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot állapít meg, ha a kötelező átvételi
jogosultságot átadóval szemben a jogutódlás időpontjában vagy a kötelező átvételi jogosultság rendelkezési jog
átadásán alapuló megállapítására vonatkozó, (6) bekezdés b) pontja szerinti kérelem elbírálásakor nem áll fenn
a 9/A. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(8) A kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a (6) bekezdés a) pontja esetén a jogutód,
a (6) bekezdés b) pontja esetén az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy nyújtja be a Hivatalhoz.
Az üggyel érintett további – kérelmezőn kívüli – ügyfelek (7) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését
a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(9) A (6)–(8) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősülnek mindazon személyek, akik a kötelező átvételi
jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintettek.
(10) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet a jogutód a jogutódlást követő harminc napon belül nyújtja be
a Hivatalhoz.
(11) A kötelező átvételre jogosult erőműegység feletti rendelkezési jog átadása legkorábban akkor hatályosul,
amikor a kötelező átvételi jogosultság (6) bekezdés b) pontja szerinti bejegyzése a kötelező átvételre jogosult
erőműegység feletti rendelkezési jogot szerző részére megtörténik.”
2. §		
A KÁT rendelet 3. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A kötelező átvételre jogosult termelő kérésére – a kötelező átvételi jogosultság jogutódlás vagy
az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása miatti megállapításának esetét kivéve – a kötelező átvételi
jogosultságot a Hivatal nem vonhatja vissza.”
3. §		
A KÁT rendelet 4. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) Az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása esetén a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak –
az erőműegységre a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső
villamosenergia-mennyiségből a rendelkezési jog átadása időpontjában még fennmaradó részt állapítja meg azon
személy számára, aki az erőműegységgel az átadást követően rendelkezni jogosult.
(12) A KÁT mérlegkörben lévő KÁT termelő – biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével –
kizárólag akkor jogosult a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel
keretében történő támogatás helyett a támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai
szerinti elszámolására prémium típusú támogatási szerződést köt. Ebben az esetben az alkalmazandó támogatott
ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának
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1. számú melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama
változatlan marad. A kötelező átvételre jogosult termelő – biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység
kivételével – a KÁT mérlegkörhöz a KÁT mérlegkörből történő kilépést követően nem csatlakozhat újra.”
4. §		
A KÁT rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A kötelező átvételre jogosult erőműegység a kötelező átvétel keretében megállapított támogatás
igénybevételével egyidejűleg a közcélú hálózaton piaci alapon úgy értékesíthet villamos energiát, ha másik
mérlegkörhöz csatlakozik, továbbá a kötelező átvételi támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú
támogatás szabályai szerinti kifizetésére a Befogadó Üzletszabályzata szerinti Prémium támogatási szerződést köt
a Befogadóval. Ebben az esetben a (12)–(12b) bekezdés szerint meghatározott támogatott árat és időtartamot kell
alkalmazni, és a továbbiakban az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására – biomasszát vagy biogázt
felhasználó erőműegység kivételével – nincs lehetőség.”
5. §		
A KÁT rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kötelező átvételre jogosult termelő a villamosenergia-termelést a KÁT mérlegkörben kezdi meg, amelyhez
a Befogadó Üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést köt a Befogadóval. A szerződés
megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és Befogadó Üzletszabályzata határozza meg.
A KÁT mérlegkörhöz való csatlakozás legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehetséges, amelyben
a villamosenergia-termelés várhatóan megkezdődik. A Befogadó a Hivatal határozatában megállapított
időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező
átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan
– éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező
átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.”
6. §

(1) A KÁT rendelet 9/A. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a KÁT termelő,)
„g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi vagy villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott
előírásoknak nem tesz eleget,”
(2) A KÁT rendelet 9/A. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a KÁT termelő,)
„l) aki kényszertörlési eljárás alatt áll,”
(3) A KÁT rendelet 9/A. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, a kötelező átvételi rendszerben
való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés oka a felfüggesztéstől számított
3 hónap elteltével is fennáll, úgy a Hivatal rendelkezhet a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról.”

7. §		
A KÁT rendelet a következő 11/E. §-sal egészül ki:
„11/E. § A villamosenergia-termelést az egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról szóló
229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépése előtt megkezdő, kötelező átvételre
jogosult erőműegység esetében, amelyre a termelő a MódKr. hatálybalépését megelőzően nem kötötte meg
a KÁT mérlegkör-tagsági szerződést, vagy nem kérte a támogatás METÁR rendelet szerinti prémium típusú
támogatás szabályai szerinti elszámolását, legkésőbb a MódKr. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti
a Befogadó Üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést vagy prémium támogatási szerződést.
Prémium támogatási szerződés megkötése esetén az erőműegység KÁT mérlegkörhöz – biomasszát vagy biogázt
felhasználó erőműegység kivételével – nem csatlakozhat. Az e bekezdés szerinti erőműegységek esetében
a támogatási időtartam számítása a MódKr. hatálybalépését követő hónap első napján megkezdődik.
8. §		
A KÁT rendelet 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
9. §		
A KÁT rendelet 15. számú melléklet 7. pontjában a „Pi – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi
hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra
közzétett napi középárfolyamainak számtani átlaga alapján átváltva, Ft/kWh.” szövegrész helyébe a „Pi –
az adott (i) elszámolási mérési időegységre a hazai szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által közzétett,
napon belül kialakult órás és negyedórás árak Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon számított átlaga
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– napon belüli árak hiányában a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár –
(EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott napra – munkaszüneti nap esetében a megelőző munkanapra –
közzétett napi középárfolyama alapján átváltva, Ft/kWh.” szöveg lép.
10. §		
A KÁT rendelet
a)
4. § (14) bekezdésében a „nem kell átlépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási
rendszerbe” szövegrész helyébe a „nem kell más mérlegkörhöz csatlakoznia és a kötelező átvételi támogatás
METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére prémium támogatási
szerződést kötnie a Befogadóval” szöveg,
b)
9/A. § (3) bekezdésében az „a), c) vagy h)–k) pontja” szövegrész helyébe az „a) vagy c) pontja” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a KÁT rendelet 9/A. § (1) bekezdés h) és k) pontja.

2. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú
támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A KÁT mérlegkörben lévő, 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó KÁT termelő kizárólag akkor jogosult
a KÁT mérlegkör helyett más mérlegkörhöz való csatlakozásra, ha a kötelező átvétel keretében történő támogatás
helyett a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti elszámolására a befogadó
üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt a befogadóval. Ebben az esetben az alkalmazandó
támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagának
1. melléklet szerinti szorzótényezővel módosított értékével egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan
marad. Az e bekezdés szerinti KÁT mérlegkörből történő kilépés esetén a kötelező átvételre jogosult termelő
a KÁT mérlegkörhöz nem csatlakozhat újra.”
(2) A METÁR rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kötelező átvételre jogosult erőműegység a kötelező átvétel keretében történő támogatás igénybevételével
egyidejűleg a közcélú hálózaton piaci alapon úgy értékesíthet villamos energiát, ha másik mérlegkörhöz csatlakozik,
továbbá a kötelező átvételi támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás szabályai szerinti kifizetésére
a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium támogatási szerződést köt. Ebben az esetben az (1)–(5) bekezdésben
meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni, és a továbbiakban az erőműegység
KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására nincs lehetőség.”

13. §		
A METÁR rendelet 6. § (2)–(2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2d) és (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az erőműegység feletti rendelkezési jog átadása esetén az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző
személy kérelmére a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre a Hivatal határozatában
megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergia-mennyiségből
a rendelkezési jog átadása időpontjában még fennmaradó kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási
jogosultságot állapít meg az erőműegység felett rendelkezési jogot szerző személy részére.
(2a) Jogutódlás esetén a jogutód kérelmére a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre
a Hivatal határozatában megállapított kötelező átvételi időtartamból és kötelező átvétel alá eső villamosenergiamennyiségből a jogutódlás időpontjában még fennmaradó kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási
jogosultságot állapít meg a jogutód részére.
(2b) A (2) és (2a) bekezdés esetében a Hivatal kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot csak
abban az esetben állapíthat meg, ha a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatási jogosultság
átadójával szemben a (2) bekezdés szerinti kérelem elbírálásakor vagy a jogutódlás időpontjában nem áll fenn
a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(2c) A (2)–(2b) bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősül, aki a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium
típusú támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintett.
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Az üggyel érintett további – kérelmezőn kívüli – ügyfél (2b) bekezdésben meghatározottaknak való megfelelését
a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2d) A (2a) bekezdés szerinti kérelmet a jogutód jogutódlást követő harminc napon belül nyújtja be a Hivatalhoz.
(2e) A kötelező átvételre vagy prémium támogatásra jogosult erőműegység feletti rendelkezési jog átadása
legkorábban akkor hatályosul, amikor a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultság (2) bekezdés
szerinti bejegyzése a kötelező átvételre vagy prémium támogatásra jogosult erőműegység feletti rendelkezési jogot
szerző részére megtörténik.”
14. §		
A METÁR rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A KÁT mérlegkörben történő értékesítéshez a kötelező átvételre jogosult termelő a befogadó üzletszabályzata
szerinti KÁT mérlegkör-tagsági szerződést köt a befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet
a kereskedelmi szabályzat és befogadó üzletszabályzata határozza meg.”
15. §		
A METÁR rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a termelő a befogadó üzletszabályzata szerinti szerződést
köt a befogadóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és befogadó
üzletszabályzata határozza meg.
(2) Prémium típusú támogatás premizált termelő részére történő kifizetésére a befogadó az (1) bekezdés szerinti
szerződés alapján jogosult és köteles.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződést – biomasszát vagy biogázt felhasználó erőműegység kivételével –
a termelő nem szüntetheti meg a Hivatal által kiadott, a támogatási jogosultságot megállapító határozatában
előírt a villamos energia támogatási időtartam lejártáig vagy a támogatás alá eső teljes villamosenergia-mennyiség
elszámolásáig.
(4) A termelő kérésére – barna prémium, továbbá a kötelező átvételi vagy prémium támogatási jogosultság
jogutódlás vagy az erőműegység feletti rendelkezés átadása miatti megállapításának esetét kivéve – a kötelező
átvételi vagy prémium támogatási jogosultságot a Hivatal nem vonhatja vissza.”
16. §

(1) A METÁR rendelet 18. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A zöld prémium típusú támogatás támogatási időtartamát
a) a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés hatálybalépésétől vagy
b) ha a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződés később lép hatályba, a kereskedelmi üzem kezdetétől számított
harmadik hónap első napjától
kell számolni.”
(2) A METÁR rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kötelező átvételre jogosult, 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó termelő a villamosenergia-termelést
a KÁT mérlegkörben kezdi meg. A KÁT mérlegkörhöz való csatlakozás legkorábban azon hónap első napjától
lehetséges, amelyben a villamosenergia-termelés várhatóan megkezdődik. A befogadó a Hivatal határozatában
megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított
összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia)
folyamatosan – az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság
a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt
megszűnik.”

17. §

(1) A METÁR rendelet 20. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,)
„g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi, vagy villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott
előírásoknak nem tesz eleget,”
(2) A METÁR rendelet 20. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,)
„i) aki kényszertörlési eljárás alatt áll,”
(3) A METÁR rendelet 20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha a Hivatal az (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi
rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés oka a felfüggesztéstől
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számított 3 hónap elteltével is fennáll, úgy a Hivatal rendelkezhet a kötelező átvételi vagy prémium támogatási
jogosultságból történő kizárásról.”
18. §		
A METÁR rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) Kereskedelmi üzemet az egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról szóló
229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr2.) hatálybalépése előtt megkezdett, kötelező
átvételre jogosult erőműegység esetében, amelyre a termelő a MódKr2. hatálybalépése előtt nem kötötte meg
a KÁT mérlegkör-tagsági szerződést, vagy nem kérte a támogatás e rendelet szerinti prémium típusú
támogatás szabályai szerinti elszámolását, legkésőbb a MódKr2. hatálybalépésétől számított egy éven belül
megköti a befogadó üzletszabályzata szerinti KÁT mérlegkör-tagsági vagy prémium támogatási szerződést.
Prémium támogatási szerződés megkötése esetén az erőműegység KÁT mérlegkörhöz való csatlakozására
nincs lehetőség. Az e bekezdés szerinti erőműegység esetében a támogatási időtartam számítása legkésőbb
a MódKr2. hatálybalépését követő hónap első napján megkezdődik.
(2) Kereskedelmi üzemét a MódKr2. hatálybalépése előtt megkezdett, zöld prémium típusú támogatásra jogosult
termelő esetében, aki a MódKr2. hatálybalépése előtt nem kötötte meg a 16. § (1) bekezdése szerinti szerződést,
a MódKr2. hatálybalépésétől számított egy éven belül megköti a befogadó üzletszabályzata szerinti prémium
támogatási szerződést.”
19. §		
A METÁR rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
20. §		
A METÁR rendelet 6. melléklet 7. pontjában a „Pi – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai
szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett
napi középárfolyamainak számtani átlaga alapján átváltva, Ft/kWh.” szövegrész helyébe a „Pi – az adott (i) elszámolási
mérési időegységre a hazai szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által közzétett, napon belül kialakult
órás és negyedórás árak Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon számított átlaga – napon belüli árak
hiányában a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár – (EUR/MWh) a Magyar Nemzeti Bank
adott napra – munkaszüneti nap esetében a megelőző munkanapra – közzétett napi középárfolyama alapján
átváltva, Ft/kWh.” szöveg lép.
21. §		
A METÁR rendelet
a)
3. § (7) bekezdésében a „nem kell átlépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe”
szövegrész helyébe a „nem kell a kötelező átvételi támogatás e rendelet szerinti prémium típusú támogatás
szabályai szerinti kifizetésére prémium támogatást kötnie és más mérlegkörhöz csatlakoznia” szöveg,
b)
20. § (3) bekezdésében az „a), c), h) vagy j) pontja” szövegrész helyébe az „a), c) vagy j) pontja” szöveg,
c)
20. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés b), d)–f ), i), vagy k) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
b), d)–f ) vagy i) pontja” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti a METÁR rendelet 20. § (1) bekezdés h) és k) pontja.

3. Az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló
787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
Nem lép hatályba az egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
31. §-a és 63. §-a.

4. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § és a 20. § az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
(3) A 23. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A KÁT rendelet 14. számú melléklet 1. pont 1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő
1.8. ponttal egészül ki:
„1.7. Az 1.1–1.5. pontban, valamint a 15. számú mellékletben az SZi ki és SZi be mennyiségeket nulla értékkel
kell figyelembe venni és a Befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett Menetrendadásra kötelezett önálló
kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét, amennyiben
MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be);
1.8. Amennyiben a Menetrendadásra kötelezett a 7. § (5) bekezdés szerinti menetrendadási kötelezettségét nem
teljesíti, az adott napra nem élhet a 7. § (7) bekezdés a) pont szerinti jogával és Befogadó ebben az értelemben
módosítja az érintett Menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét.”

2. melléklet a 229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A METÁR rendelet 5. melléklet 1. pont 1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő
1.8. ponttal egészül ki:
„1.7. Az 1.1–1.5. pontban, valamint a 6. számú mellékletben az SZi ki és SZi be mennyiségeket nulla értékkel kell
figyelembe venni és a befogadó ebben az értelemben módosítja az érintett menetrendadásra kötelezett önálló
kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét, amennyiben
MDi KÁT < abs(SZi ki) + abs(SZi be);
1.8. Amennyiben a menetrendadásra kötelezett a 12. § (1) bekezdés szerinti menetrendadási kötelezettségét nem
teljesíti, az adott napra nem élhet a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogával és befogadó ebben az értelemben
módosítja az érintett menetrendadásra kötelezett önálló kiegyenlítő menedzsmenttel összefüggő menetrendjét.”
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A Kormány 230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar
állam felügyelete alá vonásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 48. §-ára, valamint 51/A. § (3) és
(4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 48. §-át
a következő eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §

(1) A Kormány a Kat. 48. §-a szerinti rendeletben az ellátás folyamatosságára és biztonságára vonatkozó közérdek
érvényesítése érdekében a stratégiai és nemzetbiztonsági szempontból kiemelt energetikai iparágak, így különösen
a villamosenergia-, földgáz-, kőolaj-, távhőipar és bányászat jelentős vagy meghatározó piaci erővel bíró szereplőit
(a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) – közöttük is kiemelten az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot és a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget – a magyar állam felügyelete alá vonhatja.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletben rendelkezhet úgy, hogy a Kat. 48. § (3) bekezdésében
meghatározottakon túl az állami felügyelet gyakorlására kijelölt személy
a)
megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet
működőképességének fenntartása, az állami felügyelet hatékony ellátása érdekében szükségesek,
b)
kizárólagosan jogosult dönteni a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szervének
hatáskörébe tartozó ügyekben.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4056

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 105. szám

A Kormány 231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,
valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Azt a biztosítottat, aki a (7) bekezdés szerint kijelölt személy véleménye alapján betegsége, egészségi
állapota miatt közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, utazási költségtérítési támogatásként
kilométerenként 21 forint illeti meg. Ha az utazás nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történik,
az Ebtv. 22. § (6) bekezdése szerinti esetben az utazási költségtérítési támogatás együttesen illeti meg a biztosítottat
és kísérőjét. Több biztosított nem közforgalmú személyszállítási eszközzel történő együttes utazása esetén
csak az egyik – választásuk szerinti – biztosított jogosult utazási költségtérítési támogatásra.”
2. §		
Az R1.
a)
11. § (5) bekezdés e) pontjában az „a területi ellátására kötelezett” szövegrész helyébe az „a lakóhelye szerinti
területi ellátásra kötelezett” szöveg,
b)
11. § (15) bekezdésében a „tanulónak jár” szövegrész helyébe a „tanulónak a tanulói jogviszony fennállása
alatt, a tanítási év rendjének figyelembevételével, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerinti korai fejlesztésben és gondozásban, fejlesztő felkészítésben, valamint gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban egyéb intézményben részesülő gyermeknek jár” szöveg
lép.

2. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §
(2a) bekezdésében a „8 millió” szövegrész helyébe a „9 millió” szöveg lép.
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3. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló
28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az OGYÉI-t főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
(2) Az OGYÉI főigazgató-helyetteseit a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük az egyéb munkáltatói jogokat
a főigazgató gyakorolja.”
6. §		
Az R3. 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés
c) pont cb) alpontja szerinti feladatok ellátására a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek tekintetében
egészségügyi államigazgatási szervként az OGYÉI-t jelöli ki.”

5. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló
422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Gyftv. 49. § (2) bekezdése szerinti pályázati kiírás tartalmazza]
„g) a Gyftv. 49. § (2a) bekezdése szerint a településen létesítési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár
működési engedélyének véglegessé válását megelőzően újabb pályázat kiírása esetén a korábban elbírált pályázat
alapján létesítendő közforgalmú gyógyszertár létesítési engedélyében rögzített címét.”

6. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának
engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló
448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. alcíme a következő 4/A–4/C. §-sal egészül ki:
„4/A. § A 3. és 4. §-t megfelelően alkalmazni kell a Gytv. 25/C. § (7) bekezdése szerinti esetben is.
4/B. § Ha a Gytv. 25/C. § (8) bekezdés b) pontja alapján a kérelem előre meghatározott betegcsoportra vagy
programra vonatkozik, a 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat a kérelemnek nem kell tartalmaznia.
4/C. § A Gytv. 25/C. (8) bekezdés c) pontja szerinti indokolt kérelemnek tekinthető, ha a kérelmező biztosítja
a gyógyszer térítésmentes rendelkezésre bocsátását.”
9. §		
Az R4. 3. alcím címében az „Engedélyezés előtti” szövegrész helyébe az „Engedélyezés, illetve kereskedelmi
forgalomba hozatal előtti” szöveg lép.

7. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának
engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló
450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 18. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az OGYÉI honlapján közzéteszi azon gyógyszerformákat és tevékenységeket, amelyekre nézve
gyógyszergyártási engedély kérhető.”
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11. §		
Az R5. 17. § (2) bekezdés a) pontjában az „– az R. 3. melléklete szerinti –” szövegrész helyébe az „OGYÉI honlapján
közzétett módon történő” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 2-án lép hatályba.
(2) A 10. és 11. § 2022. július 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 1. melléklet A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE részben foglalt „Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)” elnevezésű táblázat
a következő 126. sorral egészül ki:
(A

B

1.

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás)

126.

isotonitazene

N,N-diethyl-2-[(4-(1-methylethoxy)phenyl)
methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

2. Hatályát veszti az R2. 1. melléklet B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE részben foglalt „Pszichotróp anyagok
1. jegyzéke (P1)” elnevezésű táblázat 122. sora.

A Kormány 232/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a ”GenerorG” Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”felszámolás alatt”
egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a ”GenerorG” Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ”felszámolás alatt”
(székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14–24. 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-360153, adószám: 10920655-2-41)
gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) felszámolási eljárását a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés b) pontja és 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján
stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásban érintett
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 233/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
a PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság ”felszámolás alatt” egységesített eljárásrend
szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság ”felszámolás alatt” (székhely:
4030 Debrecen, Alma utca 3., cégjegyzékszám: 09-09-001677, adószám: 11141132-2-09) gazdasági társaság
(a továbbiakban: Társaság) felszámolási eljárását a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés b) pontja és 65. § (3) bekezdés f ) pontja alapján stratégiailag
kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásban érintett
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 234/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás alatt”
egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ”felszámolás
alatt” (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 13., cégjegyzékszám: 03-10-100433, adószám: 22992523-2-03)
gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) felszámolási eljárását a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés b) pontja és 65. § (3) bekezdés e) pontja alapján
stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárásban érintett
gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 235/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ”csődeljárás alatt” egységesített
eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ”csődeljárás alatt” (székhely:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21–23. I. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-936665, adószám: 22632078-2-41)
gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) csődeljárását a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja és 65. § (3) bekezdés f ) pontja alapján
stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárássá minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű csődeljárásban érintett gazdálkodó
szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 104. §-sal egészül ki:
„104. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr96.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 102. sorát a Módr96. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 102. sorral egészül ki:

1

102.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Gyártóbázis létrehozására
irányuló beruházás Lukácsháza
területén

Lukácsháza közigazgatási
területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
belterület 325/5 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlan

Vas Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2022. (VI. 28.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki alapkamat mértéke 7,75%.
2. §

(1) Ez a rendelet 2022. június 29-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 19/2022. (V. 31.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 198/2022. (VI. 28.) KE határozata
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a Székesfehérvári
Törvényszék ülnökeinek soron kívüli választását a 2022. július 1. napja és 2022. augusztus 31. napja közé eső
időtartamra tűzöm ki.
Budapest, 2022. június 23.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03757-2/2022.

A Kormány 1308/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus kezdeményezés nemzeti képviseleti és
hatósági feladataihoz és a magyarországi tesztközpont kialakításához kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus magyarországi tesztközpontjának
(a továbbiakban: Beruházás) létrehozásával az Autóipari Próbapálya Zala Kft. és a ZalaZONE Kutatási és Technológiai
Központ bázisán;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – gondoskodjon Magyarországnak
a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmusban való szerepvállalásával összefüggő szövetséges
állami feladatok koordinációjáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy alakítsa ki Magyarországnak a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt
Ösztönző Mechanizmusban való szerepvállalásával összefüggő szövetséges állami feladatok ellátása érdekében
szükséges szervezeti és személyi feltételeket;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2022. augusztus 31.
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy biztosítsa a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus
nemzeti hatósági feladatainak ellátását, továbbá gondoskodjon a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző
Mechanizmus irányító testületében a nemzeti képviselet kialakításáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2022. augusztus 31.
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5. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter és a technológiai és ipari miniszter
bevonásával folytassa le a Beruházás létrehozását és működését biztosító szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat;
Felelős:
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
folyamatos
6. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter és a honvédelmi miniszter
bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás létrehozásáról és működéséről, a kapcsolódó
feladatok, költségek, forrásigényéről és annak ütemezéséről.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
az 5. pont szerinti szerződések véglegesítésétől függően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1309/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
a NATO Innovációs Alaphoz való csatlakozásról és kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért Magyarország csatlakozásával a NATO Innovációs Alaphoz;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – gondoskodjon Magyarországnak
a NATO Innovációs Alaphoz való csatlakozásával és a NATO Innovációs Alapban való szerepvállalásával összefüggő
szövetséges állami feladatok koordinációjáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy alakítsa ki Magyarországnak a NATO Innovációs Alapban való
szerepvállalásával összefüggő szövetséges állami feladatok ellátása érdekében szükséges szervezeti feltételeket;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2022. augusztus 31.
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a technológiai és ipari miniszter bevonásával készítsen előterjesztést
a Kormány részére Magyarországnak a NATO Innovációs Alapban való szerepvállalásával összefüggő szövetséges
állami feladatok ellátásának forrásigényéről és annak ütemezéséről, figyelembe véve Magyarországnak a NATO
Innovációs Alapba való befizetési kötelezettségét is;
Felelős:
honvédelmi miniszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. október 31.
5. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a NATO Innovációs Alap létrehozására
szolgáló Korlátozott Partnerségi Megállapodás bemutatott szövegének aláírására.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1310/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában
A Kormány
1. a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában a Magyarországot képviselő kormányzóvá a nemzetközi
pénzügyi kapcsolatokért felelős minisztert jelöli ki;
2. felhatalmazza a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős minisztert, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank
Kormányzótanácsában a Magyarországot képviselő helyettes kormányzót kinevezze és visszahívja;
3. visszavonja a Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsában, illetve annak
Kormányzótanácsában című 1258/2015. (IV. 24.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1311/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
a Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című
1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
A Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című
1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert Magyarország képviseletének az Együttműködési Központban való
ellátására a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal együttműködve;
Felelős:
gazdaságfejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint
kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
1 385 373 850 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap
előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról
szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat
a)
1. pont a) alpont ag), ah) és ai) pontjában a „11.” szövegrész helyébe a „13.” szöveg,
b)
1. pont a) alpont ah) pontjában az „az 1. Kulturális értékmegőrző beruházások” szövegrész helyébe
az „a 2. Kulturális értékmegőrző beruházások” szöveg és
c)
1. pont a) alpont ai) pontjában a „2. Építésgazdaság-fejlesztési programok” szövegrész helyébe
a „3. Építésgazdaság-fejlesztési programok” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
001580

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

XVII.

20

386673

374873

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K6
36

1

K3
K8

43

K5

XLVII.
2
6
1
393451

6
K3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Rendőrség

Beruházások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Térségi közúti beruházások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

273 818 350

55 500
111 000 000
-1 385 373 850
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1. melléklet az 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozathoz

500 000
1 000 000 000

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási
egyedi azonosító
001580

386673

Fejezet
szám

XIV.
XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

7
20

36

XLVII.

1

2
6
1
393451

6

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Rendőrség
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Térségi közúti beruházások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban

273 818 350

111 055 500

1 000 500 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
1 385 373 850

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 385 373 850

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1313/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:16i mezőjében a „7,50” szövegrész helyébe a „9,50”
szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1314/2022. (VI. 28.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosító számú, a „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” című projekt
támogatásának növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosító számú „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” című projekt
(a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;
2. egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő finanszírozásával;
3. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti
módosításáról.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító száma

GINOP-7.1.9-172018-00026

B

Projekt megnevezése

Balatoni vízi
megállóhelyek
létesítése

C

Kedvezményezett neve

Balatonfüredi Vízisport és
Szabadidő Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
Balatonfüred Város Önkormányzata
BJMOKK Sportüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság,
Magyar Turisztikai Szövetség
Alapítvány,
VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető
Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
Sportrendszer Fejlesztő és
Tanácsadó Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

D
Hatályos támogatás
(forint)

1 263 143 690

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

134 700 641

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)
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1. melléklet az 1314/2022. (VI. 28.) Korm. határozathoz

A projekt célja balatoni vízi
megállóhelyek létesítése
(komplex aktív turisztikai
szolgáltatásokat nyújtó
1 397 844 331 kajak-kenu megállópontok
megnyitása), fokozottan
érvényesítve a térségi
szemléletet, szem előtt
tartva a fenntarthatóságot.
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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.

