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III.

1553

Kormányrendeletek

A Kormány 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelete
a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről
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. §-ára,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában és az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet 6. alcíme.

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 28/J. §-sal egészül ki:
„28/J. § A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1–2. §-ra, valamint 5–7. §-ra
tekintettel az R8. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást
megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
3. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
1. alcíme,
b)
1/A. alcíme,
c)
3. alcíme,
d)
13. alcíme,
e)
14. alcíme,
f)
24/A. §-a,
g)
24/B. §-a.

3. A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív
beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése
4. §		
Hatályát veszti a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív
beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet.
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4. A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak
által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő
kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 4/A. §-sal
egészül ki:
„4/A. § (1) A munkáltató döntésétől függően, de legkésőbb 2022. április 1-jén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel –
megszűnik az e rendelet alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli szabadság, illetve illetmény nélküli
szabadság.
(2) A munkáltató – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy
papír alapon haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyt a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség
helyreállásának kezdő időpontjáról.
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó
szociális szolgáltatónál, intézményben,
b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a Hjt. és a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is –
foglalkoztatott személyekre.”
6. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
1. § (1) bekezdés a)–e) és h)–k) pontja,
b)
1. § (2) bekezdésében az „a)–d), g) és h) pontja” szövegrész, valamint az „[ideértve az (1) bekezdés j) pontja
szerinti szervet is]” szövegrész,
c)
1. § (4) bekezdésében az „e) vagy” szövegrész,
d)
2. § (5) bekezdés e) pontja,
e)
2. § (14) bekezdés a) és b) pontja,
f)
2. § (15) bekezdése,
g)
2/B. §-a,
h)
4. § (1) bekezdése.

5. A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
7. §		
Nem lép hatályba a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet
a)
1. alcíme,
b)
2. alcíme,
c)
5. alcíme,
d)
6. alcíme,
e)
8. alcíme.

6. Egyes, a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos kormányrendeletek hatályon kívül helyezése
8. §		
Hatályát veszti
a)
a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet,
b)
az egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló
634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet,
c)
a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló
638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet.
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7. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
hatályon kívül helyezése
9. §		
Hatályát veszti a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

8. Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése
10. §		
Hatályát veszti az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól szóló
31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet.
11. §		
Hatályát veszti
a)
a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról szóló 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet,
b)
a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról
szóló 13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet,
c)
a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról
szóló 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet,
d)
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet,
e)
a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet.

9. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 7-én lép hatályba.
(2) A 14. § 2022. március 21-én lép hatályba.
(3) Az 5. alcím 2022. május 1-jén lép hatályba.

13. §

(1) 2022. április 1-jén megszűnik a 8. § szerinti kormányrendelet alapján elrendelt vagy alkalmazott fizetés nélküli,
illetve illetmény nélküli szabadság.
(2) A munkáltató – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy
papír alapon haladéktalanul tájékoztatja az érintett személyt a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség
helyreállásának kezdő időpontjáról.

14. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor
hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 78/2022. (III. 4.) Korm. rendelete
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
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. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti
szüneteléssel érintett települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek, illetve ezek
bizottságának az ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint össze kell hívni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint összehívott települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosi, megyei közgyűlés,
illetve ezek bizottsága
a) határozatképes, az 1. § (1) bekezdése,
b) határozatképtelen, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alkalmazandó a napirendjén szereplő kérdésekben való feladat- és hatáskörgyakorlás tekintetében.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését a határozatképtelen ülést követően alkalmazni
kell. Ha a határozatképtelen ülést követően az (1) bekezdés szerinti képviselő-testület, közgyűlés, illetve ezek
bizottsága határozatképességet biztosító számú képviselői írásban kezdeményezik, az ülést össze kell hívni.
A kezdeményezés alapján összehívott ülésre a (2) bekezdést kell alkalmazni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 79/2022. (III. 4.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azon projektekre, melyekre vonatkozó támogatási kérelmét a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.)
Korm. határozat 2. mellékletében nevesített támogatást igénylő a választása szerint önállóan nyújtja be.”
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2. §		
A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 79/2022 (III. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Korm. rendelet) megállapított 1. §
(3) bekezdését a 2021. november 30-a és a Mód. Korm. rendelet hatálybalépése között el nem bírált támogatási
kérelmekre is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 80/2022. (III. 4.) Korm. rendelete
a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Nyer.) 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a lefoglalás vagy a zár alá vétel tárgya helyébe a Be. alapján meghatározott összeg vagy más vagyon lép,
amelyre a lefoglalás vagy a zár alá vétel külön határozat nélkül kiterjed, akkor az azonos lefoglalásra vagy zár alá
vételre vonatkozó ügyiratokat együtt kell kezelni.”
2. §		
A Nyer. 91. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a zár alá vétel szükségessége gazdálkodó szervezettel szemben merül fel, a nyomozó hatóság ellenőrzi,
hogy a gazdálkodó szervezettel szemben van-e folyamatban csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás,
megszűntnek nyilvánítás iránti eljárás, kényszertörlési eljárás vagy végrehajtási eljárás.
(2b) A gazdálkodó szervezettel szemben a zár alá vétel elrendelésére irányuló előterjesztés tartalmazza
az alábbiakat is:
a) a gazdálkodó szervezet képviselőjének a neve és az elérhetősége, valamint
b) a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás esetén az eljárás elrendelésének kezdő időpontja, az eljárás
elrendeléséről szóló határozat kelte, száma, az eljárás megindítását elrendelő bíróság megnevezése.
(2c) Ha a zár alá vétel elrendelésére felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben kerül sor, a nyomozó
hatóság erről a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 79/A. §
(7) bekezdésében, valamint a Cstv. 79/D. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések megtétele érdekében
– a (2b) bekezdésben meghatározott adatok, valamint a zár alá vétel elrendeléséről szóló határozat megküldésével –
tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.”
3. §		
A Nyer. 53. alcíme a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolója a nyomozó hatóságnak megküldi
a nyilvántartásba vett hitelezői követelések listáját, akkor a nyomozó hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján
megvizsgálja, hogy valamely hitelezői követelés fiktív, a vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsítására
alkalmas követelés-e, és erre tekintettel szükséges-e intézkedni
a) a nyomozás elrendelése, a nyomozás elrendelése érdekében más intézkedés megtétele vagy a nyomozás
kiterjesztése és
b) a hitelezői követelés zár alá vétele
érdekében.
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(2) Ha a nyomozás során adat merül fel arra, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet valamely hitelezője
vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsítására törekszik, a nyomozó hatóság a felszámolótól beszerzi
a nyilvántartásba vett hitelezői követelések listáját.
(3) Ha olyan hitelezői követelés zár alá vételére kerül sor, amelyet a felszámolási eljárásban nyilvántartásba
vettek, erről a nyomozó hatóság a határozat megküldésével tájékoztatja a felszámolót, valamint az állami adó- és
vámhatóságot.”
4. §		
A Nyer. 142. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény a Btk. 6. § (3) bekezdése alapján önálló bűncselekményként
bírálandó el, a nyomozó hatóság beszerzi a korábbi, ugyanolyan bűncselekmény tekintetében benyújtott vádiratot,
továbbá a bűncselekményt elbíráló ügydöntő határozatot és a nem ügydöntő eljárást megszüntető végzést.”
5. §		
A Nyer. 143. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Be. 4. § (7)–(9) bekezdése szerinti büntetőeljárási akadály vizsgálata érdekében a nyomozó hatóság
beszerzi az olyan cselekményről hozott tagállami ítéletet vagy a cselekmény érdeméről hozott határozatot, amely
a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekménnyel egy bűncselekményt valósít meg.”
6. §		
A Nyer.
a)
26. § (7) bekezdésében a „lefoglalt dolgok” szövegrész helyébe a „bűnjelek” szöveg,
b)
46. § (1) bekezdésében a „talált nyomok, anyagmaradványok és” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság
saját segédanyagainak és eszközeinek a felhasználásával létrehozott tárgyi bizonyítási eszközök, így
különösen a talált nyomok, anyagmaradványok, vér- és vizeletminta, továbbá az egyéb” szöveg,
c)
46. § (2) bekezdésében az „A nyomokat, anyagmaradványokat és egyéb lefoglalt dolgokat” szövegrész
helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti tárgyi bizonyítási eszközöket a továbbiakban” szöveg,
d)
46. § (3) bekezdésében a „jelen lévő személy” szövegrész helyébe a „jelen lévő büntetőeljárásban részt vevő
személy” szöveg,
e)
104. § (4) bekezdés a) pontjában a „lefoglalásáról dönt” szövegrész helyébe a „lefoglalásáról vagy
– a jogszabályban meghatározott esetben – le nem foglalt bűnjelként történő kezeléséről dönt” szöveg,
f)
171. § (1) bekezdésében a „Gyvt.” szövegrész helyébe a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a Nyer.
a)
51. § (4a) bekezdése,
b)
54. § (4a) bekezdése.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1559

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 41. szám

A Kormány 81/2022. (III. 4.) Korm. rendelete
a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
és 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
az 1. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében 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. A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló
72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

2. 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 módosítása
2. §		
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 89. §-sal egészül ki:
„89. § E rendeletnek a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.)
Korm. rendelet és 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 81/2022. (III. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr81.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 91. sorát a Módr81. hatálybalépésekor folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 81/2022. (III. 4.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 91. sorral egészül ki:
(A

B

C
Koordinációra kijelölt

1

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

91.

Képzési központ, gyártóüzem
és raktár kialakítására irányuló
beruházás Sóskút területén

Sóskút közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület
063/15 és belterület 3592, 3510/36, 3510/37,
3510/38 és 3510/39 helyrajzi számú ingatlanok

kormánymegbízott)

Pest Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

A Kormány 82/2022. (III. 4.) Korm. rendelete
a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 28. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A konstrukciófelelős a felhívások tervezése és végrehajtása során a szakpolitikai szempontok érvényesítése
érdekében
a) közreműködik a felhívások szakmai koncepciója előkészítésében az érintett irányító hatósággal és szakpolitikai
felelőssel egyeztetve,
b) a kiemelt projektek tekintetében nyomon követi a projektszinten rögzített szakmai elvárások teljesülését,
c) együttműködik a programok megvalósításában érintett minisztériumi felelősökkel a forráselosztási elvek,
a szakpolitikai elvárások és horizontális követelmények meghatározása során,
d) közreműködik az irányító hatóságnak megküldendő, az éves fejlesztési keret alapját jelentő szakmai koncepció
előkészítésében, és a meghirdetendő felhívások szakmai tartalmának meghatározása során biztosítja, hogy
a szakmai tartalom illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz,
e) az adott felhívásra vonatkozó szakmai tartalom kialakítása során a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszterrel együttműködve biztosítja a területi kohézió horizontális szempontjainak érvényesítését.
(2) A konstrukciófelelősöket a 3. mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.”
2. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 82/2022. (III. 4.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez

Konstrukciófelelősök
A

B

C

1.

Felhívás azonosító száma

Felhívás címe

Konstrukciófelelős

2.

GINOP Plusz-1.4.3-22

KKV Technológia Plusz
Hitelprogram

nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli miniszter
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 61/2022. (III. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Brian Joseph Hewson rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Új-Zéland magyarországi rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2021. március 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. március 31.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01316-2/2021.

A köztársasági elnök 62/2022. (III. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Majintha Joseph Priye Jayesinghe rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Srí Lanka
Demokratikus Szocialista Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő
kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01656-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 63/2022. (III. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Saud Hamad Ghanem Hamad Alshamsi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Egyesült
Arab Emírségek magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti
székhellyel.
Budapest, 2021. szeptember 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. szeptember 17.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04000-2/2021.

A köztársasági elnök 64/2022. (III. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Gjeneza Budima rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Koszovói Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2021. október 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 21.
		
		

KEH ügyszám: KEH/04501-2/2021.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A Kormány 1108/2022. (III. 4.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara,
valamint Magyarország Kormánya és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közötti
együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint
a Magyarország Kormánya és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közötti stratégiai
együttműködési megállapodás bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a miniszterelnököt a megállapodások bemutatott szövegének a Kormány nevében történő aláírására.
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1109/2022. (III. 4.) Korm. határozata
a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével
kapcsolatos egyes intézkedésekről
A Kormány
1. a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot (a továbbiakban:
Világbajnokság) kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánítja;
2. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.45. pontjában meghatározott
személyi kör számára, a Nemzetközi Úszószövetség, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, továbbá a Magyar Úszó Szövetség által biztosítható juttatások tekintetében az igénybe vehető
adómentesség mértékét 4 089 310 700 forintban határozza meg;
3. felhívja a belügyminisztert, hogy az irányítása alá tartozó szervek bevonásával gondoskodjon a Világbajnoksággal
összefüggő biztosítási feladatok ellátásáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a Világbajnokság ideje alatt folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő
r) alponttal egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„r) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 18e., 25. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által javasolt
műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)
2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában a „legfeljebb 10,00% mértékű túlvállalása és
a túlvállalásra” szövegrész helyébe a „túlvállalására” szöveg lép.
3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
4.1. 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „3,30 [ebből Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,29]” szövegrész helyébe a „3,65 [ebből Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,32]” szöveg;
4.2. 4. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében az „56,46” szövegrész helyébe a „44,46” szöveg;
4.3. 5. pontjában foglalt táblázat
4.3.1.
C:2 mezőjében a „246,61” szövegrész helyébe a „244,46” szöveg,
4.3.2.
C:6 mezőjében az „5,437” szövegrész helyébe az „5,387” szöveg,
4.3.3.
C:6a mezőjében a „17,314” szövegrész helyébe a „17,111” szöveg,
4.3.4.
C:6d mezőjében a „13,57” szövegrész helyébe a „13,41” szöveg,
4.3.5.
C:9 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe az „1,78” szöveg,
4.3.6.
C:10 mezőjében a „22,11” szövegrész helyébe a „22,03” szöveg,
4.3.7.
C:11a mezőjében a „26,65” szövegrész helyébe a „26,18” szöveg,
4.3.8.
C:13 mezőjében a „6,18” szövegrész helyébe a „6,16” szöveg,
4.3.9.
C:16 mezőjében a „2,677” szövegrész helyébe a „2,411” szöveg,
4.3.10. C:20 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,47” szöveg,
4.3.11. C:21 mezőjében a „15,98” szövegrész helyébe a „15,95” szöveg,
4.3.12. C:24 mezőjében a „17,85” szövegrész helyébe a „21,82” szöveg;
4.4. 6. pontjában foglalt táblázat
4.4.1.
C:2 mezőjében a „35,75” szövegrész helyébe a „35,42” szöveg,
4.4.2.
C:6 mezőjében az „5,719” szövegrész helyébe az „5,387” szöveg,
4.4.3.
C:7 mezőjében a „11,49” szövegrész helyébe a „10,91” szöveg,
4.4.4.
C:7a mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
4.4.5.
C:9 mezőjében a „2,80 (ebből VEKOP: 0,76)” szövegrész helyébe a „2,412 (ebből VEKOP: 0,660)”
szöveg,
4.4.6.
C:11 mezőjében a „13,50 (ebből VEKOP: 3,697)” szövegrész helyébe a „13,888 (ebből VEKOP: 3,803)”
szöveg,
4.4.7.
C:14 mezőjében a „8,04” szövegrész helyébe a „8,59” szöveg,
4.4.8.
C:15 mezőjében a „11,70 (ebből VEKOP: 3,20)” szövegrész helyébe a „12,70 (ebből VEKOP: 3,477)”
szöveg;
4.5. 8. pontjában foglalt táblázat
4.5.1.
C:9 mezőjében a „68,49” szövegrész helyébe a „67,20” szöveg,
4.5.2.
C:13a mezőjében a „295,88” szövegrész helyébe a „303,08” szöveg,
4.5.3.
C:15 mezőjében a „78,19” szövegrész helyébe a „79,49” szöveg
lép.
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5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
5.1. D:13 mezőjében a „246,61” szövegrész helyébe a „244,46” szöveg,
5.2. D:14a mezőjében a „13,57” szövegrész helyébe a „13,41” szöveg,
5.3. D:16a mezőjében a „26,65” szövegrész helyébe a „26,18” szöveg,
5.4. D:17 mezőjében a „2,677” szövegrész helyébe a „2,411” szöveg,
5.5. D:18b mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,47” szöveg,
5.6. D:18e mezőjében a „17,85” szövegrész helyébe a „21,82” szöveg,
5.7. D:19 mezőjében a „35,75” szövegrész helyébe a „35,42” szöveg,
5.8. D:22 mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
5.9. D:24 mezőjében a „2,80 (ebből VEKOP: 0,76)” szövegrész helyébe a „2,412 (ebből VEKOP: 0,660)” szöveg,
5.10. D:25 mezőjében a „13,50 (ebből VEKOP: 3,697)” szövegrész helyébe a „13,888 (ebből VEKOP: 3,803)” szöveg,
5.11. D:25c mezőjében a „11,70 (ebből VEKOP: 3,20)” szövegrész helyébe a „12,70 (ebből VEKOP: 3,477)” szöveg,
5.12. D:26 mezőjében a „42,71” szövegrész helyébe a „43,94” szöveg,
5.13. D:27 mezőjében a „10,563” szövegrész helyébe a „10,780” szöveg,
5.14. E:29 mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.15. E:30 mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg
lép.
6. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

6.

B

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

GINOP-4.1.5-22

Energiahatékonyság növelését célzó
épületenergetikai fejlesztések támogatása
kkv-k részére

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

12,00

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

egyszerűsített

2022. március
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1. melléklet az 1110/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz

2. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 11. sora.
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A Kormány 1111/2022. (III. 4.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat] 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat
2.1.1.
A:1a mezőjében a „GINOP Plusz-1.1.1-21” szövegrész helyébe a „GINOP Plusz-1.1.1-22” szöveg,
2.1.2.
E:1a mezőjében a „2021. november” szövegrész helyébe a „2022. március” szöveg,
2.1.3.
E:4 mezőjében a „2022. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2022. januárban” szöveg,
2.1.4.
E:4a mezőjében a „2021. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2021. decemberben” szöveg;
2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1.
E:2a mezőjében a „2022. január” szövegrész helyébe a „2022. április” szöveg,
2.2.2.
A:3 mezőjében a „GINOP Plusz-2.2.1-21” szövegrész helyébe a „GINOP Plusz-2.2.1-22” szöveg,
2.2.3.
E:3 mezőjében a „2021. november” szövegrész helyébe a „2022. március” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1111/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz
1. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:
[A
1.

2a.

B

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

GINOP Plusz-1.1.3-22

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
hatékonyságának, tőzsdei aktivitásának és
ESG tudatosságának növelése

C

D

E

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje]

3,50

kiemelt

2022. június

C

D

E

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje]

130,00

pénzügyi eszköz

2022. március

C

D

E

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje

5,43

kiemelt

2022. március

2. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

6.

GINOP Plusz-1.4.3-22

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

3. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. A Felsőoktatás, szakképzés című 5. prioritás
A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

2.

GINOP Plusz-5.3.5-22

Tanítsunk Magyarországért!
Középiskolai mentorprogram

”
4. Az 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat 1. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A Turizmus, örökségvédelem című 6. prioritás
A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

2.

GINOP Plusz-6.1.1-22

Egészségturisztikai zászlóshajónak minősülő
gyógyfürdők és környezetük komplex fejlesztése

C

D

E

Felhívás keretösszege

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

eljárásrend

tervezett ideje

50,00

standard

2022. április
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A Kormány 1112/2022. (III. 4.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00029 azonosító számú („A hosszú távú természetvédelmi területkezelés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a KEHOP-4.1.0-15-2016-00029 azonosító számú, „A hosszú távú
természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben”
című projekt (a továbbiakban: projekt) Kormány részére bemutatott műszaki tartalmával,
b)
egyetért a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti növelésével,
c)
egyetért az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján, hogy a projektek
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
d)
egyetért a projekt többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
4. prioritásán rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
e)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával, és felhívja az innovációért és
technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. március 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:367 mezőjében az „1,47” szövegrész helyébe
az „1,50” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

A

B

C

D

E

F

Hatályos

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

(forint)

KEHOP-4.1.0-152016-00029

A hosszú távú
természetvédelmi
területkezelés
infrastrukturális
feltételeinek
megteremtése
a Dél-Hevesi
Tájegységben

Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság

1 462 894 683

33 438 270

1 496 332 953

G
Projekt rövid bemutatása

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Dél-Hevesi
Tájegység területén található védett, illetve
Natura 2000 területek – túzokvédelmi céllal fenntartott
szántók, kaszálással és legeltetéssel kezelt gyepek –
természetvédelmi kezeléséhez szükséges infrastruktúra
kialakítása, a kezelési tevékenység bemutatása és
bemutathatóságának biztosítása Tarnaszentmiklós
külterületén a 058/1/g helyrajzi számú ingatlanon.
A projekt indikátora „A jobb védettségi állapot érdekében
támogatott élőhelyek területe”: 594,1256 ha.
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1. melléklet az 1112/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1113/2022. (III. 4.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a TOP_PLUSZ-3.1.1-21
„Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra benyújtott
4 db ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásához történő hozzájárulásról
A Kormány a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
1. a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BO1-2022-00001 azonosító számú, „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdasági és
foglalkoztatási paktum 2.0” elnevezésű projekt 1. melléklet szerinti támogatásával,
2. a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosító számú, „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés” elnevezésű projekt 1. melléklet szerinti támogatásával,
3. a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 azonosító számú, „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű projekt 1. melléklet szerinti támogatásával, valamint
4. a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosító számú, „Pest megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések” elnevezésű projekt 1. melléklet szerinti támogatásával.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1113/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz
A
Projekt
azonosító száma

1.

TOP_PLUSZ3.1.1-21-BO12022-00001

B
Projekt megnevezése

Borsod-AbaújZemplén megyei
gazdasági és
foglalkoztatási
paktum 2.0

C

D

Támogatást igénylő

Támogatás

neve

(forint)

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Önkormányzat

6 539 000 000

E
Projekt rövid bemutatása

A projekt átfogó célja a helyi foglalkoztatás
bővítése széles körű szakmai-partnerségi
együttműködés keretében, illeszkedve
a munkáltatók foglalkoztatási igényeihez
és figyelembe véve a korábbi támogatási
időszak tapasztalatait. A projekt kiemelt céljai
a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés
és bővítés, valamint a népességmegtartás
helyi feltételeinek biztosítása, így a helyi
gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás bővítése.
A projektet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat vezeti. Konzorciumi partnere
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
és a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság. A projekt jelentős
része közvetlenül foglalkoztatási célú bér-,
képzési, illetve munkaerőpiaci szolgáltatáshoz
kapcsolódó támogatás. A Borsod-AbaújZemplén Megye gazdasági és foglalkoztatási
paktum 2.0 című projekt megvalósítási területe
Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területe.
A projekt fontos részcélja a korábban működő
megyei és helyi paktumok (Miskolc, Edelény,
Forró, Mezőcsát, Mezőkövesd, Nyékládháza,
Onga, Putnok, Sárospatak, Sátoraljaújhely,
Szirmabesenyő, Taktaharkány központtal) új
megyei foglalkoztatási partnerségbe integrálása,
építve a korábbi program tapasztataira.
A projekt egyik célja a paktumterületen működő
vállalkozások munkaerőigényének kielégítése
álláskeresők és inaktívak bevonásával.
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TOP_PLUSZ3.1.1-21-HB12022-00001

Hajdú-Bihar megyei
foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési
együttműködés

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat

5 546 000 000

A projekt átfogó célja, hogy folytatódjon
a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosító
számú projekt keretében kialakított széles
körű partnerség, amely hozzájárul a megye
foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő
problémák, igények valós, folyamatos
feltárásához és megoldásához. A konzorciumban
megvalósuló projektben, a konzorciumi tagokon
kívül részt vesznek a partnerségben oktatási
intézmények, gazdasági szereplők, vállalkozások
szakmai szervezetei, egyéb szakmai és civil
szervezetek. Megyei helyzetelemzés alapján
célcsoportként a közfoglalkoztatásból kevesebb,
mint 6 hónapja kikerült alacsony iskolai
végzettségű álláskeresők, valamint
az inaktívak kerültek meghatározásra.
A tervezett beavatkozások biztosítani kívánják
a területi és gazdasági kiegyenlítődés
elősegítését: szociális gazdaság fejlesztésének
támogatása, befektetés-ösztönzés, helyi
termék- és szolgáltatás értékesítésének segítése
(például Hajdú-Bihari Termékdíj), az értékesítés
megyei problémáinak feltárása, jó gyakorlatok
disszeminációja, tudatos térségi és helyi termék
fogyasztás és vásárlás ösztönzése, vállalkozói
készségek fejlesztése, képzés, a társadalmi
felzárkózás elősegítése, munkaerőpiaci
beilleszkedés elősegítése, foglalkoztatási
lehetőségek feltárása, az előítéletek csökkentése.
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3.

4.

TOP_PLUSZ3.1.1-21-SB12022-00001

TOP_PLUSZ3.1.1-21-PT12022-00001

SzabolcsSzatmár-Bereg
megyei foglalkoztatási
és gazdaságfejlesztési
együttműködések

Pest megyei
foglalkoztatásigazdaságfejlesztési
együttműködések

SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Önkormányzat

Pest Megye
Önkormányzata

7 450 000 000

A projekt átfogó célja, hogy a gazdasági
szereplők közötti aktív és kölcsönös
kommunikáció fenntartásával,
a munkaerőpiaci keresleti és kínálati oldal
összehangolása révén megvalósuljanak
a megye gazdaság- és foglalkoztatás célú
fejlesztései, a munkahelyteremtő helyi
gazdaságfejlesztés, összekapcsolódjanak
az azt célzó kezdeményezések. A projekt
a köz- és a versenyszférát, a megye releváns
munkaerőpiaci szereplőit, foglalkoztatásgazdaságfejlesztésben érintett és érdekelt
feleit fogja össze a foglalkoztatási problémák
mérséklése és a megyei gazdasági
versenyképesség javítása érdekében.
A megyében egyszerre van jelen
a munkanélküliség és a munkaerőhiány, emiatt
fontos az emberi erőforrás, a munkavállalói
kompetenciák fejlesztése a változó
munkaerő-piaci trendekhez, a munkaadói
igényekhez illeszkedve. A projekt közvetett
célja a területi kohézió erősítése a megye
versenyképességének javítása érdekében.
A projekt a 30 év feletti célcsoport munkaerőpiaci
részvételét támogatja. Megyei helyzetelemzés
alapján célcsoportként az építőipar és
a kereskedelem, gépjárműjavítás területén
elhelyezkedni szándékozó – 3–6 hónapja
nyilvántartott – álláskeresők, a tartós
(legalább 12 hónapja) álláskeresőként
nyilvántartottak, a közfoglalkoztatásból
legfeljebb 6 hónapja kilépő álláskeresővé válók,
valamint az inaktívak kerültek meghatározásra.

6 227 000 000

A projekt átfogó célja Pest Megye
Önkormányzatának vezetésével foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések
létrehozása és működtetése egész Pest megyére
kiterjedően, a Pest megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása,
a munkaerőpiaci programok megvalósítása,
valamint konzorciumi partner – Pest Megyei
Kormányhivatal – részéről a célcsoport
foglalkoztatását elősegítő szolgáltatások és
támogatások nyújtása. A projekt további
átfogó célja a Pest megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési célokkal összhangban
a munkaerőpiac bővítése, a célcsoport
képzése, elhelyezkedése és a szereplők
együttműködésének erősítése, valamint
a munkaerő kereslet és kínálat megyei szintű
összehangolása, kiemelten az országos átlagnál
alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező,
kevésbé fejlett járásokban.
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A Kormány 1114/2022. (III. 4.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
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 b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
elfogadja a Vidékfejlesztési Program módosításáról szóló javaslatot;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti végleges módosítási javaslatnak az Európai
Bizottság részére történő benyújtásáról.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1115/2022. (III. 4.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére történő ingyenes
átadásáról
A Kormány – figyelemmel a NATO közreműködésével folyó, a nemzetközi terrorizmus elleni harc feltételeinek megteremtését
elősegítő széles körű nemzetközi együttműködésre, valamint a Magyar Honvédség rendelkezésre álló és átadható készleteire –
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1. melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő
ingyenes átadásáról dönt a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt
átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1115/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz
Jegyzék a Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya részére ingyenes átadásra kerülő állami vagyonról
Sor-

A

B

C

D

szám

Megnevezés

Mennyiség

Mértékegység

Egyedi azonosító

1.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 10

2.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 11

3.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 13

4.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 14

5.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 15

6.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 16

7.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 3
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8.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 4

9.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 5

10.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 6

11.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO 9

12.

ACÉL LÉPCSŐ 100×50×17CM

1

db

LEPCSO12

13.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 01

14.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 02

15.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 03

16.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 04

17.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 05

18.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 06

19.

ASZTAL FÉMVÁZ FALAPPAL 80×80

1

db

ASZTAL 07

20.

BETON T-FAL 200×200×53CM

1

db

TB1

21.

BETON T-FAL 200×200×53CM

1

db

TB2

22.

BETON T-FAL 200×200×53CM

1

db

TB3

23.

BETON T-FAL 200×200×53CM

1

db

TB4

24.

BETON U-ELEM 200×200×253CM

1

db

BUNKER1

25.

BETON U-ELEM 200×200×253CM

1

db

BUNKER2

26.

BETON U-ELEM 200×200×253CM

1

db

BUNKER3

27.

ELOSZTˇ DOBOZ FALONK. 11MOD.

1

db

ELOSZTODOBOZ 01

28.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 01

29.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 02

30.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 03

31.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 04

32.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 05

33.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 06

34.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 07

35.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 08

36.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 09

37.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 10

38.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 11

39.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 12

40.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 13

41.

EMELETES ÁGY 2 SZINTES

1

db

EMELETES 14

42.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS

1

db

01.

43.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS

1

db

02.

44.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS

1

db

03.

45.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 1 AJTÓS

1

db

04.

46.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 02

47.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 03

48.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 04

49.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 05

50.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 06

51.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 07

52.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 08

53.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 09
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54.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 10

55.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 11

56.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 12

57.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 13

58.

FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 AJTÓS

1

db

FEMSZEKRENY 14

59.

FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M

1

db

AGY01

60.

FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M

1

db

AGY02

61.

FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M

1

db

AGY03

62.

FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M

1

db

AGY04

63.

FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M

1

db

AGY05

64.

FÉMVÁZAS ÁGY MATRACCAL 1×2M

1

db

AGY06

65.

FÉMVÁZAS ASZTAL 80×80

5

db

66.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 03

67.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 04

68.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 05

69.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 06

70.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 07

71.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 08

72.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 09

73.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 12

74.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 13

75.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 14

76.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 15

77.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 16

78.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 17

79.

FÜSTÉRZÉKELŐ ZETA

1

db

ERZEKELO 18

80.

ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75

1

db

IROASZTAL01

81.

ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75

1

db

IROASZTAL02

82.

ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75

1

db

IROASZTAL03

83.

ÍRÓASZTAL FAVÁZAS 120×70×75

1

db

IROASZTAL04

84.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

14.

85.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

15.

86.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

16.

87.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

17.

88.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

18.

89.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

19.

90.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

20.

91.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

21.

92.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

22.

93.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

23.

94.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

24.

95.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

25.

96.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

26.

97.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

27.

98.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

28.

99.

IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

29.
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100. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

30.

101. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

31.

102. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

32.

103. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

33.

104. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

34.

105. IRODAI SZÉK BŐR FÉMVÁZAS

1

db

35.

106. KLIMA GENERAL GNR-24GWB

1

db

BE1120986004926

107. KLIMA GENERAL GNR-24GWB

1

db

BE1120986005297

108. KLIMA GENERAL GNR-24GWB

1

db

BE1120986005343

109. KLIMA GENERAL GNR-24GWB

1

db

BE1120986008830

110. KLIMA GENERAL GNR-24GWB

1

db

BE1120986018487

111. KLÍMA GENERAL GNR-24ZZ

1

db

097479002W05318

112. KLIMA GENERAL KFR-66GW

1

db

S13K050420098

113. KLIMA GENERAL KFR-66GW

1

db

S13K050870326GZ

114. KLIMA GENERAL KFR-66GW

1

db

S13K050871114GZ

115. KLIMA GENERAL KFR-66GW

1

db

S13K050871118GZ

116. KLIMA GENERAL KFR-66GW

1

db

S13K050871120GZ

117. KLIMA GENERAL KFR-66GW

1

db

S13K050871121GZ

118. KLÝMA GENERAL GNR-24WAA

1

db

AJ3186106026489

119. KLÝMA GENERAL GNR-24WAA

1

db

BF7152210048993

120. KLÝMA GENERAL GNR-24WAA

1

db

BF7152210148017

121. KÖNNYŰ SZERK. MOB. ÉP. 6×12

1

db

ATRUSH GYM

122. KÜLSŐ RIASZTÓ HANGSZÓRÓ ZETA

4

db

123. LAKÓKONTÉNER 20’

1

db

LAKO14

124. LAKÓKONTÉNER 20’

1

db

LAKO15

125. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL01

126. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL010

127. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL02

128. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL03

129. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL04

130. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL05

131. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL06

132. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL07

133. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL08

134. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL09

135. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL11

136. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL12

137. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL13

138. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL14

139. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL15

140. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL16

141. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL17

142. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL18

143. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL19

144. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL20

145. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL21
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146. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL22

147. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL23

148. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL24

149. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL25

150. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL26

151. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL27

152. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL28

153. T-FAL 3,6×1,4M

1

db

TFAL29

154. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

IRODA03

155. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

IRODA04

156. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO01

157. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO02

158. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO03

159. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO04

160. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO05

161. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO06

162. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO07

163. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO08

164. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO09

165. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO10

166. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO11

167. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO12

168. T-K/FEM IRODA KONTENER

1

db

LAKO13

169. ULOKE FEMVAZAS MUBORULESSEL

2

db

A Kormány 1116/2022. (III. 4.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról
A Kormány – figyelemmel az orosz–ukrán háború okozta katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése,
következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából folyó széles körű nemzetközi együttműködésre, valamint a Magyar
Honvédség rendelkezésére álló és átadható készleteire –
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1. melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő
ingyenes átadásáról dönt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére;
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt
átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1116/2022. (III. 4.) Korm. határozathoz
Jegyzék a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról
Sorszám

A

B

C

Megnevezés

Mennyiség

Mértékegység

1.

SZORÍTÓKÖTÉS TOURNIQUET

2000

db

2.

COMPACT HORDÁGYHOZ HÁTIZSÁK

50

db

3.

HORDÁGY ÖSSZECSUKHATÓ TALON II

200

db

4.

IZRAELI TRAUMA KÖTSZER

1000

db

5.

ELSŐSEGÉLY CSOMAG IFAK

1000

db

A miniszterelnök 10/2022. (III. 4.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a rendőri, határrendészeti és
vámhatósági szervek közötti együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a rendőri, határrendészeti és
vámhatósági szervek közötti együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

