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Kormányrendeletek

A Kormány 258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő
módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a–15c. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdés 21. pontjában a „kincstárnál” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnál
(a továbbiakban: kincstár)” szöveg,
2.
2. § (3) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
3.
5. § h) pont nyitó szövegrészében a „központi koordinációs szervezeti egysége (a továbbiakban: központi
koordinációs szerv)” szövegrész helyébe az „a központi koordinációs szerv” szöveg,
4.
5/A. § (2) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
5.
9. § (4) bekezdés f ) pontjában a „nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg,
6.
14. § (7) bekezdésében a „vezetett minisztérium részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha
az ágazati fejlesztésért felelős miniszter által vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének
segítésére kijelölt minisztérium részéről benyújtott és megvalósított projektek esetén, ha a” szöveg,
7.
106. § (1) bekezdésében a „vezetett minisztérium, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
által vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium,
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
8.
115. § (1) bekezdésében a „Magyar Államkincstárt” szövegrész helyébe a „kincstárt” szöveg
lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
a)
2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2/A. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
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3. §
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(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
3. § (1) bekezdés 12. pontjában az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter – által vezetett minisztérium”
szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért felelős miniszter –” szöveg,
2.
8. § (1) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe az „ellátja” szöveg, a „szervezet,
melynek tevékenysége” szövegrész helyébe a „szervezeti feladatokat, amely” szöveg,
3.
6/A. alcím címében az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért” szöveg,
4.
14/A. §-ában az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe
az „agrárpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
5.
18. § (2) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
6.
21. § (1) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
7.
22. §-ában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
8.
28/B. §-ában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért” szöveg,
9.
29. § (5) bekezdés e) pontjában a „nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg,
10.
30. § (3) bekezdés a) pontjában az „által vezetett minisztériumban működő európai uniós fejlesztéspolitikáért
felelős államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium európai uniós
fejlesztéspolitikáért felelős állami vezetője” szöveg,
11.
34. § (1) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
12.
39. § (5) bekezdés a) pontjában a „vezetett” szövegrészek helyébe a „vezetett vagy tevékenységének
segítésére kijelölt” szöveg,
13.
39. § (5) bekezdés c) pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére
kijelölt” szöveg,
14.
41/A. § (4) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére
kijelölt” szöveg,
15.
44. § (2) bekezdésében az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
16.
57. § (1) bekezdésében az „Irányító Hatóság működtetéséért felelős” szövegrész helyébe a „vonatkozásában
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt” szöveg,
17.
64. § (1) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
18.
64. § (3) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
19.
121. § (6) bekezdésében az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért” szöveg,
20.
155/A. §-ában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért” szöveg,
21.
158. § f ) pontjában a „miniszter által vezetett minisztériummal” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg,
22.
165/A. §-ában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért” szöveg,
23.
166/A. §-ában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért” szöveg,
24.
184. § (3) bekezdésében az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
25.
184. § (4) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
1.
2. pontjában az „által vezetett minisztériumnak” szövegrész helyébe a „részére” szöveg,
2.
25.4. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
3.
196.1. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
4.
197.3. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
5.
197.13. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
6.
198.2. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
7.
212.4. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
8.
213.2. pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
az „államtitkár vagy a miniszter” szövegrész helyébe az „állami vezető” szöveg,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

343.1. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére kijelölt
minisztérium” szöveg,
345.4. pontjában az „által vezetett” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
347. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére kijelölt
minisztérium” szöveg,
351.2. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére kijelölt
minisztérium” szöveg,
352.2. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
361.4. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére kijelölt
minisztérium” szöveg,
361.5. pontjában az „által vezetett” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt” szöveg,
362. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
366. pont c) alpontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős
helyettes államtitkárt” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott állami vezetőt” szöveg,
367.1. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár” szövegrészek helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
367.2. pont a) alpontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős
helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
367.2. pont b) alpontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős
helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
367.5. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkárnak” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott állami vezetőnek” szöveg,
367.6. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
367.7. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
367.8. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
368.1. pontjában az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkárnak” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott állami vezetőnek” szöveg,
368.2. pont nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztériumban működő fejlesztéspolitikai jogi ügyekért
felelős helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott állami vezető” szöveg,
370.2. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére kijelölt
minisztérium” szöveg,
370.3. pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére kijelölt
minisztérium” szöveg

lép.
(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.1.1. pontjában az „által vezetett minisztérium illetékességi körébe”
szövegrész helyébe a „feladatkörébe” szöveg lép.
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4. §
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(1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
1.
8. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
2.
8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
3.
8. § (5) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
4.
9. § nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
5.
10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
6.
10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
7.
11. § nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
8.
12. § (1) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
9.
12. § (3) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
10.
13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
11.
13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
12.
13. § (3) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
13.
14. § nyitó szövegrészében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
14.
20. § 22. pont a) alpontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
15.
185. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztériumok,” szövegrész,
16.
185. § (3) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
17.
185. § (4) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
18.
186. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
19.
187. § (1) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
20.
191. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
21.
197. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a)
1.2. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
b)
151.1. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
c)
226.7. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
d)
335.3. pontjában az „által megbízott szervezeti egység” szövegrész,
e)
340.6. pontjában az „erre kijelölt szervezeti egysége” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a)
2.3.1.6. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
b)
3.12.8. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
c)
7.7.1.1. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
d)
7.8.3.2. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
e)
7.9.6.1. pontjában az „által vezetett minisztérium” szövegrész.

3. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
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] 2. melléklete
helyébe a 3. melléklet lép.
6. §

(1) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
1.
6. § (1) bekezdésében az „által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe
az „ellátja” szöveg, a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezeti feladatokat” szöveg,
2.
6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
3.
7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
4.
7. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
5.
8. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
6.
9. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

10. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
10. § c) pontjában a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
11. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
12. § (1) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
12. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
13. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
14. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
16. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
19. § (1) bekezdés 20. pontjában a „minisztériummal” szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg,
19. § (1) bekezdés 27. pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
19. § (2) bekezdés d) pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
26. § (2) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
35. § (2) bekezdés e) pontjában a „nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó
fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe a „vállalkozásfejlesztésért” szöveg,
36. § (1) bekezdés a) pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter tevékenységének segítésére
kijelölt minisztérium” szöveg,
70. § (3) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
118. § (2) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
236. § (4) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
239. §-ában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
279. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
399. § (2) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg,
412. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
472. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
122. alcím címében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
480. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
481. § (1) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
123. alcím címében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
482. § (1) bekezdésében a „minisztériumon” szövegrész helyébe a „miniszteren” szöveg,
483. § nyitó szövegrészében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
484. § (1) bekezdésében a „vezetett” szövegrész helyébe a „vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt”
szöveg

lép.
(2) A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében a „nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli” szövegrész helyébe a „nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a)
35. § (1) bekezdés f ) pontjában a „valamint a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős
miniszter,” szövegrész,
b)
214. § (2) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész,
c)
510. § (1) bekezdésében az „által vezetett minisztérium” szövegrész.
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4. A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet] 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. §		
A 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés c) pontjában az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium”
szövegrész helyébe az „a Technológiai és Ipari Minisztérium, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez
Szakpolitikai felelősök
A

B

C

D

1.

Program

Alap

Prioritás

Szakpolitikai felelős

2.

EFOP

ESZA

1. Együttműködő társadalom

belügyminiszter

3.

ERFA

2. Infrastrukturális beruházások
a társadalmi együttműködés
erősítése érdekében

belügyminiszter

4.

ESZA

3. Gyarapodó tudástőke

belügyminiszter

5.

ERFA

4. Infrastrukturális beruházások
a gyarapodó tudástőke érdekében

belügyminiszter

6.

ESZA

5. Pénzügyi eszközök, társadalmi
innováció és transznacionális
együttműködések

belügyminiszter

7.

ERFA

6. A Covid–19-világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére szolgáló
egészségügyi intézkedések (ERFA)

belügyminiszter

8.

ESZA

7. A Covid–19-világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére szolgáló
intézkedések (ESZA)

belügyminiszter

ERFA

1. Kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása

kultúráért és innovációért
felelős miniszter

10.

ERFA

2. Kutatás, Technológiai fejlesztés és kultúráért és innovációért
Innováció
felelős miniszter

11.

ERFA

3. Infokommunikációs fejlesztések

9.

GINOP

12.

ERFA

13.

ESZA, Ifjúsági
Foglalkoztatási
Kezdeményezés

14.

Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter

4. Energia

technológiai és ipari miniszter

5. Foglalkoztatás

technológiai és ipari miniszter

ESZA

6. Versenyképes munkaerő

kultúráért és innovációért
felelős miniszter

15.

ERFA

7. Turizmus

Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
vezérigazgatója

16.

ERFA

8. Pénzügyi eszközök

gazdaságfejlesztési miniszter

17.

ERFA

9. Covid19-világjárvány és
gazdasági következményei okozta
válság elhárítása (ERFA)

gazdaságfejlesztési miniszter

18.

ESZA

technológiai és ipari miniszter
10. Covid–19 világjárvány
munkaerőpiaci következményeinek
kezelése (ESZA)
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19.

KA

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti
elérhetőség javítása

technológiai és ipari miniszter

20.

KA

2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi
elérhetőség javítása

technológiai és ipari miniszter

21.

ERFA, KA

3. Fenntartható városi közlekedés
fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása

technológiai és ipari miniszter

22.

ERFA

23.

IKOP

KA

1. Klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodás

belügyminiszter

24.

KA

2. Települési vízellátás,
szennyvíz-elvezetés és tisztítás,
szennyvízkezelés fejlesztése

technológiai és ipari miniszter

25.

KA

3. Hulladékgazdálkodással és
kármentesítéssel kapcsolatos
fejlesztések

technológiai és ipari miniszter

26.

ERFA

4. Természetvédelmi és élővilág
védelmi fejlesztések

agrárminiszter

27.

KA

5. Energiahatékonyság növelése,
megújuló energiaforrások
alkalmazása

technológiai és ipari miniszter

28.

ERFA

technológiai és ipari miniszter
6. A Covid–19-világjárványt
követő zöld és reziliens gazdasági
helyreállítás előkészítése (REACT-EU)

ERFA

1. Térségi gazdasági környezet
fejlesztése

területfejlesztési miniszter

30.

ERFA

2. Vállalkozásbarát és
népességmegtartó
településfejlesztés

területfejlesztési miniszter

31.

ERFA

3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten
a városi területeken

területfejlesztési miniszter

32.

ERFA

4. A helyi közösségi szolgáltatások
fejlesztése és a társadalmi
együttműködés erősítése

területfejlesztési miniszter

33.

ESZA

5. Megyei és helyi emberi erőforrás
fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi
együttműködés

területfejlesztési miniszter

34.

ESZA

6. Fenntartható városfejlesztés
a megyei jogú városokban

területfejlesztési miniszter

35.

ERFA, ESZA

7. Közösségi szinten irányított
városi helyi fejlesztések

területfejlesztési miniszter

29.

KEHOP

4. TEN-T hálózat közúti
technológiai és ipari miniszter
elérhetőségének javítása fejlesztése

TOP
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36.

ERFA

1. Vállalkozások
versenyképességének javítása

37.

ERFA

2. Kutatás, fejlesztés és technológiai kultúráért és innovációért
innováció
felelős miniszter

38.

ERFA

3. Infokommunikációs fejlesztések

Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter

39.

ERFA

4. Turisztikai és természetvédelmi
fejlesztések

Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
vezérigazgatója

40.

ERFA

5. Az energiahatékonyság,
az intelligens energiahasználat,
és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása

technológiai és ipari miniszter

41.

ERFA

6. Települési környezet és
közszolgáltatás fejlesztés

területfejlesztési miniszter

42.

ESZA

7. Társadalmi hozzáférést bővítő
és humánerőforrás fejlesztést
támogató programok

belügyminiszter

43.

ESZA

8. Foglalkoztathatóságot támogató
programok

technológiai és ipari miniszter

44.

ESZA

9. Közigazgatási és közszolgáltatási
fejlesztések

Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter

ESZA

1. Az adminisztratív terhek
csökkentése

Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter

46.

ESZA

2. A szolgáltatási szemlélet és etikus Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter
működés megerősítése
a közszolgálatban

47.

TA

45.

VEKOP

KÖFOP

48.

VP

EMVA

49.

MAHOP

ETHA

50.

RSZTOP

Leginkább Rászoruló
Személyeket Támogató
Európai Segítségnyújtási
Alap

3. Az ESZA, ERFA, KA
finanszírozású operatív programok
finanszírozásához kapcsolódó
technikai segítségnyújtás
összes intézkedés tekintetében

kultúráért és innovációért
felelős miniszter

területfejlesztési miniszter

agrárminiszter
agrárminiszter
belügyminiszter

”
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2. melléklet a 258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelethez
„2/A. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelethez
Konstrukciófelelősök
A

B

C

1.

Felhívás azonosító száma

Felhívás neve

Konstrukciófelelős

2.

EFOP-3.4.2-VEKOP-15

Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és
nemzetköziesítési program

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

3.

EFOP-3.4.3-16

Felsőoktatási intézményi fejlesztések
a felsőfokú oktatás minőségének és
hozzáférhetőségének együttes javítása
érdekében

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

4.

EFOP-3.4.4-16

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő
készségfejlesztő és kommunikációs programok
megvalósítása, valamint az MTMI szakok
népszerűsítése a felsőoktatásban

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

5.

EFOP-3.4.5-VEKOP-17

Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés
bővítését szolgáló ágazati programok
a felsőoktatásban

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

6.

EFOP-3.4.6-VEKOP-17

Intézményi irányítás fejlesztése
a felsőoktatásban

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

7.

EFOP-3.5.1-16

Duális és kooperatív felsőoktatási képzések,
felsőoktatási szakképzési és szakirányú
továbbképzések fejlesztése

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

8.

EFOP-3.5.2-17

Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási
képzések fejlesztése és oktatási innováció
a szociális munka és a segítő szakmák terén,
valamint a mérnökpedagógia és a szakmai
tanári szakok esetében

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

9.

EFOP-3.6.1-16

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi
fejlesztések

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

10. EFOP-3.6.2-16

Tematikus kutatási hálózati együttműködések

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

11. EFOP-3.6.3-VEKOP-16

Felsőoktatási hallgatók tudományos
műhelyeinek és programjainak támogatása

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

12. EFOP-4.2.1-16

Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

13. EFOP-5.2.5-18

Társadalmi innovációk – Új módszerek
kidolgozása

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

14. EFOP-1.2.1-15

Védőháló a családokért

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

15. EFOP-1.2.2-15

Ifjúsági programok támogatása

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

16. EFOP-1.2.3-VEKOP-15

Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék
újratöltve

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

17. EFOP-1.2.4-VEKOP-16

Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

18. EFOP-1.2.5-16

Biztos Menedék

kultúráért és innovációért felelős
miniszter
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19. EFOP-1.2.9-17

Nők a családban és a munkahelyen

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

20. EFOP-1.2.11-16

Esély Otthon

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

21. EFOP-1.2.12-17

Esélyteremtő programok megvalósítása

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

22. EFOP-1.3.5-16

Társadalmi szerepvállalás erősítése
a közösségek fejlesztésével

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

23. EFOP-1.3.6-17

Ifjúsági kisközösségi együttműködések
támogatása

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

24. EFOP-1.3.8-17

Önkéntesség személyre szabva

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

25. EFOP-1.8.5-17

Menő menzák az iskolákban – Egészséges
étkezést és életstílust népszerűsítő programok

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

26. EFOP-1.9.5-VEKOP-16

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi
fejlesztése

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

27. EFOP-1.9.9-17

Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek
szakmai fejlesztése

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

28. EFOP-3.2.1-15

Tehetségek Magyarországa

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

29. EFOP-3.2.14-17

Nyelvtanulással a boldogulásért

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

30. EFOP-3.3.6-17

Természettudományos élménypedagógiai
programkínálat és természettudományos
élményközpontok fejlesztése

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

31. EFOP-1.3.1-15

Cselekvő közösségek – aktív közösségi
szerepvállalás

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

32. EFOP-3.3.2-16

Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

33. EFOP-3.3.3-VEKOP-16

Országos múzeumi és könyvtári központi
fejlesztés

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

34. EFOP-3.7.3-16

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

35. EFOP-4.1.7-16

A közösségi művelődési intézményés szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

36. EFOP-4.1.8-16

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

37. EFOP-4.1.9-16

A múzeumi és levéltári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

kultúráért és innovációért felelős
miniszter

38. EFOP-3.2.10-16

Tehetséggondozás sport által

honvédelmi miniszter

39. EFOP-3.2.8-16

T.E.S.I. – 2.0 – Beavatkozások a minőségi
(inkluzív) testnevelés oktatás és képzés
megvalósítása érdekében

honvédelmi miniszter

40. VEKOP-6.3.1-16

Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése,
hiányzó gyermekotthoni kapacitások
létrehozása

belügyminiszter

”
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3. melléklet a 258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelethez
A szakpolitikai felelős kijelölése

1.

2.

A

B

C

Program

Prioritás

Szakpolitikai felelős

1. Intelligensebb Magyarország

e-közigazgatási és informatikai
fejlesztések egységesítéséért felelős
miniszter

3.

2. Hi-tech és Zöld átállás

e-közigazgatási és informatikai
fejlesztések egységesítéséért felelős
miniszter

4.

3. Magyarország csatlakoztatva

e-közigazgatási és informatikai
fejlesztések egységesítéséért felelős
miniszter

5.

4. Digitális állampolgárság

e-közigazgatási és informatikai
fejlesztések egységesítéséért felelős
miniszter

6.
7.

Digitális Megújulás
Operatív Program Plusz

Emberi Erőforrás Fejlesztési 1. Egészségügyi fejlesztések
Operatív Program Plusz
2. XXI. századi köznevelés

egészségügyért felelős miniszter
köznevelésért felelős miniszter

8.

3. A köznevelés szakemberellátottságának fejlesztése

köznevelésért felelős miniszter

9.

4. Társadalmi felzárkózási fejlesztések

társadalmi felzárkózásért felelős
miniszter

10.

5. Szociális fejlesztések

szociálpolitikáért felelős miniszter

11.

6. Rászoruló személyek támogatása

szociálpolitikáért felelős miniszter

12.

7. Család- és ifjúságügyi fejlesztések

családpolitikáért felelős miniszter

13.

8. Társadalmi innováció

társadalmi felzárkózásért felelős
miniszter

1. A fenntartható halászat támogatása
és a vízi biológiai erőforrások
helyreállításának és védelmének
előmozdítása

agrárpolitikáért felelős miniszter

2. A fenntartható akvakultúratevékenységeknek, valamint
a halászati és akvakultúratermékek feldolgozásának és piaci
értékesítésének előmozdítása,
ezáltal hozzájárulva az Unió
élelmezésbiztonságához

agrárpolitikáért felelős miniszter

1. Tiszta üzemű városi-elővárosi
közlekedés erősítése

közlekedésért felelős miniszter

2. TEN-T vasúti és regionális
intermodális közlekedés fejlesztése

közlekedésért felelős miniszter

3. Fenntarthatóbb és biztonságosabb
közúti mobilitás

közlekedésért felelős miniszter

14.

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program Plusz

15.

16.
17.
18.

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program Plusz
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1. Vállalkozásfejlesztés

vállalkozásfejlesztésért felelős
miniszter

2. Kutatás, fejlesztés, innováció

tudománypolitika koordinációjáért
felelős miniszter

21.

3. Fenntartható munkaerőpiac

foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter

22.

4. Ifjúsági garancia

foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter

23.

5. Felsőoktatás, szakképzés

szakképzésért felelős miniszter

24.

6. Turizmus, örökségvédelem

Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatója

1. A források eredményes, hatékony
és szabályszerű felhasználásához
szükséges humán kapacitás és
feltételrendszer biztosítása és
fejlesztése – ERFA

európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter

26.

2. A források eredményes, hatékony
és szabályszerű felhasználásához
szükséges humán kapacitás és
feltételrendszer biztosítása és
fejlesztése – ESZA+

európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter

27.

3. A források eredményes, hatékony
és szabályszerű felhasználásához
szükséges humán kapacitás és
feltételrendszer biztosítása és
fejlesztése – KA

európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter

28.

4. Az intézményrendszer eredményes,
hatékony és szabályszerű
forrásfelhasználásának támogatása

európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter

29.

5. Az Igazságos Átmenet Alapból
biztosított források eredményes,
hatékony és szabályszerű
felhasználásához szükséges humán
kapacitás, valamint eszközrendszer
biztosítása és fejlesztése

európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter

1. Versenyképes megye

területfejlesztésért felelős miniszter

2. Klímabarát megye

területfejlesztésért felelős miniszter

3. Gondoskodó megye

területfejlesztésért felelős miniszter

19.
20.

25.

30.
31.
32.

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program Plusz

Végrehajtás Operatív
Program Plusz

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program Plusz

33.

4. Budapest infrastrukturális fejlesztések területfejlesztésért felelős miniszter

34.

5. Budapest humán fejlesztések

területfejlesztésért felelős miniszter
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1. Vízgazdálkodás és
katasztrófakockázat csökkentés

vízgazdálkodásért felelős miniszter

2. Körforgásos gazdasági rendszerek és
fenntarthatóság

a körforgásos gazdasághoz
és a hulladékgazdálkodáshoz
kapcsolódóan a fenntartható
fejlődési feladatok
összehangolásáért felelős miniszter

37.

3. Környezet- és természetvédelem

természetvédelemért felelős
miniszter

38.

4. Megújuló energiagazdaság

energiapolitikáért felelős miniszter

35.
36.

Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program Plusz

39.

5. Igazságos átmenet

energiapolitikáért felelős miniszter

1. Menekültügyi rendszer fejlesztése

idegenrendészetért és
menekültügyért felelős miniszter

41.

2. Legális migráció és integráció
támogatása

külföldiek társadalmi
beilleszkedésének elősegítéséért
felelős miniszter

42.

3. Hatékony és fenntartható visszatérés

idegenrendészetért és
menekültügyért felelős miniszter

43.

4. Szolidaritás fokozása és fejlesztése

idegenrendészetért és
menekültügyért felelős miniszter

40.

44.

Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alap Plusz

Határigazgatási és
1. Az európai integrált határigazgatás
Vízumpolitikai Eszköz Plusz támogatása

45.

határrendészetért felelős miniszter

2. A közös vízumpolitika támogatása

határrendészetért felelős miniszter

1. Bűnügyi adat- és információcsere
fokozását célzó fejlesztések

rendészetért felelős miniszter

47.

2. Műveleti együttműködés fokozását
célzó fejlesztések

rendészetért felelős miniszter

48.

3. Bűnüldözés fokozását és
a bűncselekmények megelőzésének
fokozását célzó fejlesztések

rendészetért felelős miniszter

46.

Belső Biztonsági Alap Plusz

”
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4. melléklet a 258/2022. (VII. 20.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
Kezelő szervi kijelölés

1.

A

B

Előirányzat

Kezelő szerv

2.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
2014–2021

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

3.

Európai Területi Együttműködés (2014–2020)

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

4.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP
(KÖFOP)

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter

5.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

6.

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

7.

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

8.

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

9.

Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

10.

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

11.

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

12.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
projektek 2014–2020

közlekedésért felelős miniszter

13.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
projektek 2021–2027

közlekedésért felelős miniszter

14.

Svájci–Magyar Együttműködési Program II.

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

15.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(II. NVT)

kifizető ügynökség

16.

Vidékfejlesztési Program

kifizető ügynökség

17.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

agrárpolitikáért felelős miniszter

18.

Alapok alapja pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

19.

Közvetlen uniós programok támogatása

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

20.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Plusz

agrárpolitikáért felelős miniszter

21.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz
(GINOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

22.

Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz
(KEHOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

23.

Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz
(IKOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

24.

Terület- és Településfejlesztési OP Plusz
(TOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

25.

Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter

26.

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz
(EFOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

27.

Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

28.

Nemzeti Helyreállítási Alap

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
”
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelete
a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A 6. melléklet szerinti – felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktusokban meghatározott – egyes rádióberendezésosztályokba tartozó rádióberendezések kialakítása során az e bekezdésben felsorolt alapvető követelményeket
a 6. mellékletben foglalt táblázattal összhangban kell alkalmazni. A rádióberendezés
a) együttműködik meghatározott tartozékokkal, így különösen az egységes töltővel;
b) együttműködik az elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül más rádióberendezésekkel;
c) csatlakoztatható az Európai Unió területén a megfelelő típusú interfészekhez;
d) nem okoz kárt az elektronikus hírközlő hálózatban vagy annak működésében, és nem használja olyan módon
az elektronikus hírközlő hálózat erőforrásait, amivel a szolgáltatás minőségének elfogadhatatlan romlását idézné elő;
e) az előfizető és a felhasználó személyes adatainak és magánéletének védelmét biztosító funkciókkal rendelkezik;
f ) támogatja a csalás elleni védelmet biztosító egyes funkciókat;
g) támogatja a segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosító egyes funkciókat;
h) támogatja azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik a fogyatékkal élő személyek számára a használatát;
i) támogatja azokat a funkciókat, amelyek biztosítják, hogy a rádióberendezésbe csak akkor lehet szoftvert betölteni,
ha a rádióberendezés és a szoftver együttesének megfelelőségét e rendelet szerint igazolták.”
2. §		
Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktus előírja egyes rádióberendezés-osztályokba tartozó
rádióberendezésekre vonatkozóan, hogy a rádióberendezések, valamint azok rendeltetésszerű használatát
lehetővé tevő szoftverek gyártói a 11. alcím szerinti megfelelőségértékelési eljárások alkalmazásával vizsgálják meg,
hogy a rádióberendezések és a szoftverek általuk meghatározott együttese teljesíti-e a 3. §-ban meghatározott
alapvető követelményeket, akkor az alapvető követelményeket teljesítő rádióberendezés és szoftver együtteséről
a gyártó az 5. melléklet „A” címe szerinti tartalmi elemeket magába foglaló megfelelőségi nyilatkozatot állít ki,
és azt az uniós jogi aktusban meghatározott formában és módon az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Unió
tagállamainak megküldi.”
3. §		
Az R. 23. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenti irányelv 3. cikke (3) bekezdésének
g) pontjában hivatkozott alapvető követelményeknek a mobilkészülékekről érkező segélyhívások esetén a hívó
helymeghatározása céljából történő alkalmazására tekintettel való kiegészítéséről szóló, 2018. december 12-i
(EU) 2019/320 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
d) a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az említett irányelv 3. cikke (3) bekezdésének
d), e) és f ) pontjában említett alapvető követelmények alkalmazása tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2021. október 29-i (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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4. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
5. §		
Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése.
6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet
a)
a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fenti irányelv 3. cikke (3) bekezdésének
g) pontjában hivatkozott alapvető követelményeknek a mobilkészülékekről érkező segélyhívások
esetén a hívó helymeghatározása céljából történő alkalmazására tekintettel való kiegészítéséről szóló,
2018. december 12-i (EU) 2019/320 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
b)
a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az említett irányelv 3. cikke (3) bekezdésének
d), e) és f) pontjában említett alapvető követelmények alkalmazása tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2021. október 29-i (EU) 2022/30 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Koltay András s. k.,

		
		

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet az 5/2022. (VII. 20.) NMHH rendelethez
„6. melléklet a 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelethez
A
A felhatalmazáson alapuló uniós jogi aktus száma

B
Az alkalmazandó alapvető követelmény a 2014/53/EU irányelv
rendelkezéseivel összhangban

1.

A Bizottság (EU) 2019/320
felhatalmazáson alapuló rendelete

3. § (3) bekezdés g) pont

2.

A Bizottság (EU) 2022/30 felhatalmazáson
alapuló rendelete

3. § (3) bekezdés d), e), f ) pont
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1346/2022. (VII. 20.) Korm. határozata
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő
módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:5 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
b)
C:8 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki
Kabinetiroda” szöveg,
c)
C:13 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
d)
C:14 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
e)
C:15 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
f)
C:17 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
g)
C:18 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
h)
C:18a mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
i)
C:18d mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
j)
C:21a mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs” szöveg,
k)
C:25 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs” szöveg,
l)
C:30 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg
lép.
2. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:13 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
b)
C:14 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg
lép.
3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat G:55 mezőjében a „Nemzetgazdasági” szövegrész
helyébe a „Kulturális és Innovációs” szöveg lép.
4. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:5 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
b)
C:6 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
c)
C:326 mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrészek helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
d)
C:326b mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrészek helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
e)
C:326d mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrészek helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
f)
C:351i mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrészek helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg,
g)
C:362d mezőjében az „Agrárminisztérium” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari Minisztérium” szöveg,
h)
C:652a mezőjében az „Innovációs és Technológiai” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari” szöveg
lép.
5. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében az „Emberi Erőforrások
Minisztériuma” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg lép.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1347/2022. (VII. 20.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2022. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2022. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet,
ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből,
mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

NÁDUDVAR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

Értéke (Ft)

Fejlesztés
sorszáma

Ügylet
célja

Fejlesztés adatai
Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz az ügylet
mekkora értékkel járul hozzá

Kormány által engedélyezett
fejlesztéshez kapcsolódó ügyletérték

Kormány
az ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul
(Igen, Nem,
Részben)

10 150 000 000

1.1

7.7. Város- és
1 település-rehabilitáció

90 000 000

90 000 000 Igen

1.2

7.5. Egyéb
(nem köznevelési,
szociális, kulturális és
sportcélú)
önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása, fejlesztés,
valamint a fűtés- és
világítási rendszer
2 korszerűsítése

60 000 000

60 000 000 Igen

2.

OROSZLÁNY
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Kölcsön

5 120 000 000

2.1

3.1. Bölcsődei
intézmény kialakítása,
fejlesztése, felújítása,
a fűtés- és világítási
rendszer
1 korszerűsítése

40 000 000

40 000 000 Igen

2.2

7.1. Közutak, hidak
2 építése, felújítása

80 000 000

80 000 000 Igen

3.

7.12. Egyéb, törvény
által az
önkormányzatok
számára előírt
feladatok
teljesítéséhez
szükséges
infrastrukturális
1 beruházások

150 000 000

150 000 000 Igen

TÁRNOK
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

16 150 000 000

Jóváhagyott ügylet adatai
Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett
adósság nagysága szerint (Ft)
2022

2023

2024

2025-től

150 000 000

0

0

0

120 000 000

0

0

0

150 000 000

0

0

0
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1. melléklet az 1347/2022. (VII. 20.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1348/2022. (VII. 20.) Korm. határozata
a Kecskeméti Ipari Park bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésről
A Kormány a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggésben, az ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban:
fejlesztési területek) kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Kecskemét megyei jogú város és térsége, valamint
a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben
1. egyetért a fejlesztési területek megközelítését szolgáló úthálózatok fejlesztésének megvalósításával;
2. felhívja a technológiai és ipari minisztert, a területfejlesztési minisztert, valamint az építési és beruházási minisztert,
hogy a fejlesztési területek használatában érintett gazdasági szereplők és szervezetek bevonásával készítsenek
előterjesztést a Kormány részére az 1. pont szerinti célok megvalósításához szükséges intézkedésekről;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
területfejlesztési miniszter
építési és beruházási miniszter
Határidő:
2022. szeptember 30.
3. egyetért a fejlesztési területek ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú,
a)
a biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében szükséges áramellátási kapacitáshoz szükséges
fejlesztések,
b)
a biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátásához szükséges beruházások,
c)
a szennyvíz és ipari szennyvíz kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítésének
lehetőség szerint állami beruházás keretében történő megvalósításával;
4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, a területfejlesztési minisztert, valamint az építési és beruházási minisztert,
hogy a 3. pont szerinti célok megvalósítása érdekében készítsenek előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
területfejlesztési miniszter
építési és beruházási miniszter
Határidő:
2022. szeptember 30.
5. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy együttműködési megállapodást kössön azon belföldi
vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettel, amely a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül,
és amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. §-a értelmében olyan nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházást valósít meg a fejlesztési területeken, vagy tesz annak megvalósítására ajánlatot, amely
az e határozat szerinti célok elérését elősegíti.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2022. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1349/2022. (VII. 20.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú, „Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése
Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével” című, hárommilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) és f ) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosító számú, „Négy évszakos
kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével” című
projekt (a továbbiakban: projekt) hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényének támogatásával és
támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint.
2. A Kormány úgy határoz, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni.
3. A Kormány egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő
finanszírozásával.
4. A Kormány felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének
1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. augusztus 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
6. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében az „5,11” szövegrész helyébe az „5,08” szöveg,
b)
1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében az „51,39” szövegrész helyébe az „51,42” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.9-172018-00022

B
Projekt megnevezése

Négy évszakos kulturális
és rendezvényhelyszín
fejlesztése
Balatonfüreden
a meglévő kulturális
kínálat erősítésével
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1. melléklet az 1349/2022. (VII. 20.) Korm. határozathoz
C
Kedvezményezett neve

Balatonfüred Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Kisfaludy2030 Turisztikai
Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Magyar Turisztikai Szövetség
Alapítvány
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

D
Hatályos támogatás
(forint)

2 999 999 900

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

600 000 000

3 599 999 900

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a Huray utcai egykori
piac területén egy multifunkcionális
rendezvényközpont megépítése, amely
konferenciák, rendezvények és színházi
előadások tartására lesz alkalmas.
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A miniszterelnök 59/2022. (VII. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára
Pataki Andrást
– 2022. július 20-ai hatállyal –
a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 60/2022. (VII. 20.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező
szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és
üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a technológiai és ipari miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt
keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és
üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Módosító Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a technológiai és ipari minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a Módosító
Megállapodás létrehozásáról szóló tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a technológiai és ipari minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Megállapodás létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a technológiai és ipari minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi
minisztert, hogy a Módosító Megállapodás létrehozását követően a Módosító Megállapodás szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4606

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 120. szám

A miniszterelnök 61/2022. (VII. 20.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén lévő
szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a technológiai és ipari miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatár mentén
lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a technológiai és ipari minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a Módosító
Megállapodás létrehozásáról szóló tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a technológiai és ipari minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Megállapodás létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a technológiai és ipari minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi
minisztert, hogy a Módosító Megállapodás létrehozását követően a Módosító Megállapodás szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

