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Kormányrendeletek

A Kormány 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) és j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi)
„g) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás
esetében az építészeti-műszaki dokumentációt.”
(2) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi
a) az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és
b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló
többlakásos, új építésű lakóépület
építészeti-műszaki dokumentációját.”
(3) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.5.)
megállapított 9. § (2) bekezdés g) pontját, valamint módosított 9. § (6a) bekezdését a Mód. Kr.5. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(4) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (6a) bekezdésében az „e) és f ) pontja” szövegrész helyébe az „e)–g) pontja”
szöveg lép.

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet] 11/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A központi költségvetési szervek (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti minősített adatok körére, továbbá
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a honvédelmi, katonai, valamint a terrorizmust elhárító szerv által kezelt, használt nemzetbiztonsági célú, illetve
rendeltetésű ingatlanokra vonatkozó adatok körére.
(4) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetek személyi állományának és
szervezetének elhelyezésére rendelt ingatlanok tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az ingatlan
helyrajzi számára terjed ki.”
(2) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/N. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A megismételt elektronikus bérleti licit eljárásban a kezdő bérleti díj ajánlat
a) első alkalommal a 12/M. § (1) bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 80%-a,
de legfeljebb 100%-a,
b) második alkalommal a 12/M. § (1) bekezdése szerint megállapított kezdő bérleti díj ajánlat legalább 60%-a,
de legfeljebb 100%-a.”
(3) A 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
a)
12/G. § (1) bekezdésében a „legalább 200%-a, de legfeljebb 500%-a” szövegrész helyébe a „legalább 100%-a,
de legfeljebb 300%-a” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdésében az „a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési
módokat” szövegrész helyébe az „a Vtv. 33. § (3) bekezdése szerinti értékesítést, továbbá a 34. § (3) bekezdés
a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12/B. § (1) bekezdésében az „Az ingatlan elektronikus bérleti licit
eljárásra bocsátását és az elektronikus bérleti licit hirdetményt a miniszter hagyja jóvá.” szövegrész.

3. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti, akit a főigazgató nevez ki és ment fel.”

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 18. §
(4) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység)
„c) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás
(a továbbiakban: állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki
tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,
d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a központi
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy
e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló
többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”
(2) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése a következő c)–e) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedélyt nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység)
„c) állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta,
d) 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület megvalósítására irányul, és azt a központi
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre nem ajánlotta, vagy
e) egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló
többlakásos, új építésű lakóépület megvalósítására irányul, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”
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(3) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) az engedélyezést a kiemelt településképi vélemény nem javasolta, vagy
b) állami magasépítési beruházás valósult meg, és azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”
(4) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 77/G. §-sal egészül ki:
„77/G. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.8.)
megállapított 18. § (4) bekezdés c) pontját és 25. § (3) bekezdés c) pontját, valamint módosított 18. § (4) bekezdés
a) pontját, 19. § (4) bekezdés i) pontját, 25. § (3) bekezdés a) és b) pontját, 33. § (1) bekezdését, 35. § (9) bekezdését,
44. § (1) bekezdését, valamint 77/E. § (1) bekezdését a Mód. Kr.8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.”
(5) A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a)
19. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint 77/E. § (1) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe
a „2024” szöveg,
b)
33. § (1) bekezdésében és 35. § (9) bekezdésében az „esetben” szövegrész helyébe az „esetben, valamint
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás
esetében” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés a) pontjában és 25. § (3) bekezdés a) pontjában
a „vagy” szövegrész.

5. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] a következő 7/E. §-sal egészül ki:
„7/E. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) módosított
7/D. § (1) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(2) A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe a „2024” szöveg lép.

6. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
módosítása
6. §

(1) A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet] 66. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az örökségvédelmi hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett tevékenység az állami
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás (a továbbiakban:
állami magasépítési beruházás) megvalósítására irányul, és azt az Országos Építészeti Tervtanács szakmai
véleményében engedélyezésre nem ajánlotta.”
(2) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a tervezett tevékenység állami magasépítési beruházás megvalósítására irányul, az összevont eljárás
elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához igazolni kell, hogy az Országos Építészeti
Tervtanács szakmai véleményében engedélyezésre ajánlotta.”
(3) A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 119. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.3.)
megállapított 66. § (9a) bekezdését és 73. § (4a) bekezdését a Mód. Kr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
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7. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet]
40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési
beruházás (a továbbiakban: állami magasépítési beruházás), valamint a 41. § szerinti építési beruházások
(a továbbiakban együtt: építési beruházás) vázlatterveinek, építészeti-műszaki, illetve kivitelezési dokumentációnak
országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes véleményezésére (a továbbiakban: előzetes településképi
vélemény kialakítása) a minisztert jelöli ki.”
(2) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A miniszter az előzetes településképi véleménye kialakítása során szakértőként bevonhatja a központi
építészeti-műszaki tervtanácsot.”
(3) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a következő 78/B. §-sal egészül ki:
„78/B. § E rendeletnek az egyes építésügyi, örökségvédelmi, vagyongazdálkodási és kormányzati igazgatási
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.1.)
módosított 40. § (1) bekezdését a Mód. Kr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(4) A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés a) pontjában az „a helyi önkormányzat” szövegrész helyébe
az „a helyi önkormányzat állami magasépítési beruházásnak nem minősülő” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(3) A 3. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról
A Kormány
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. §
(2) bekezdésében, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §
(1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 5., 10–13., 15., 16. és
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (I. 18.)
Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)
„e) a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal,”
(2) A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti uniós termésnövelő anyag
(a továbbiakban: uniós termésnövelő anyag) piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban a Kormány
piacfelügyeleti hatóságként a NÉBIH-et és a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”

2. §		
A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben
haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:)
„c) uniós termésnövelő anyag esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt,”
3. §		
A 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és
az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében az „és közösségi bormarketing (a továbbiakban együttesen: közösségi agrármarketing)”
szövegrész.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 61. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Vtv.
a) 66. § (1a) bekezdésében,
b) 66/A. § (2)–(4) bekezdésében
meghatározott vadászati hatóság a miniszter.”
6. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „(4) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „(4)–(7) bekezdésében” szöveg lép.

4. Az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló
412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Hatályát veszti az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.)
Korm. rendelet
a)
7/C. §-a és
b)
7/D. §-a.
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5. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és
nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló
244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint
az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
[Az erdészeti hatóság – kérelemre – „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolással tartja nyilván az erdészeti
szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében
előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]
„d) az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 300 hektárt
meghaladó területnagyság esetében legalább egy törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja,
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy vagy a felsoroltak munkaviszonyban álló
foglalkoztatottja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.”
9. §		
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását az (1) bekezdés vagy
a 32. § alapján törli, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása a törléstől számított egy évig
nem jegyezhető be újra a nyilvántartásba.”
10. §		
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontjában a „2022. július 1-jéig” szövegrész helyébe
a „2023. január 1-jéig” szöveg lép.
11. §		
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A 2022. július 1. és az egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló
316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakban a 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást fennállónak kell tekinteni azon erdészeti szakszemélyzet esetében,
akinek e besorolása 2022. június 30-án fennállt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakra a nyilvántartásból a 18. § (3) bekezdésében, valamint
a 32. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel törölt jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást
az erdészeti hatóság – a 18. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően – az egyes kormányrendeletek
agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon
belül a nyilvántartásba újra bejegyzi az (1) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan is.”
12. §		
Hatályát veszti a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
a)
10. § b) pont ba) alpontja és
b)
32/A. §-a.

6. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet] 1. § 22. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. termelési jelentés: a borászati üzemengedélyes által az adott borpiaci év során leadott és származási
bizonyítványt eredményező vagy a határidőig még el nem bírált, seprős újbor készítéséhez fel nem használt must
származási bizonyítvány, továbbá első származási bizonyítvány igénylések által megjelölt borászati terméktétel
mennyiségének ePincekönyv rendszerben nyilvántartott összessége;”
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14. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„24a. újratelepítési jogosultság: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke vagy 68. cikke
szerinti, szőlőültetvény kivágására figyelemmel keletkező, az újratelepítési engedély megadásának alapjául szolgáló
jogosultság;”
15. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szüretről a szőlőtermés)
„a) felvásárlása esetén a felvásárló a felvásárlási jeggyel legkésőbb
aa) november 30-ig vagy
ab) november 30-át követő szüret esetén a szüret utolsó napját követő 7. napig,”
(adatot szolgáltat a hegybíró részére.)
16. §

(1) A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A borászati üzemengedélyes a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére)
„b) must származási bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be
ba) a tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek
kivételével az előállítás borpiaci évében január 5-ig seprős újbor készítéséhez fel nem használt, továbbá a kitárolásra
vagy értékesítésre szánt szőlőmust, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, részben erjedt szőlőmust és
még erjedésben lévő újbor vonatkozásában az előállítás borpiaci évében január 10-ig,
bb) szőlőmust Magyarország területéről történő kivitele esetén a kivitel borpiaci évében november 30-ig, valamint”
(2) A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A termelési jelentés elkészítése során nem kell figyelembe venni a borászati termék előállításához felhasznált,
első származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel, valamint a további feldolgozással érintett
borászati terméktételre készletigazolás céljából kiadott első származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati
terméktétel mennyiségét.”

17. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt esetben a borászati terméktétel egy része forgalomban marad, a borászati
üzemengedélyes a hegybírótól a bejelentéssel egyidejűleg kérelmezi a végső származási bizonyítvány visszavonása
mellett új végső származási bizonyítvány kiadását a forgalomban maradó borászati terméktétel mennyiségének
megadásával. A hegybíró a további feldolgozással érintett borászati terméktételre készletigazolás céljából
első származási bizonyítványt állít ki.”
18. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 75. §-a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltató az ePincekönyv rendszer működésének üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból
történő szünetelése (a továbbiakban együtt: üzemszünet) időtartama alatt az elektronikusan teljesítendő ágazati
adminisztrációs kötelezettségeket – a (6) bekezdésben meghatározott rendelkezésre figyelemmel – közvetlenül
a hegybírónál eljárva teljesíti.
(5) Online bortermelői regiszter vezetése esetén, ha a szakmai jövedéki nyilvántartásba történő bejegyzésre előírt
határidő üzemszünet ideje alatt jár le, a teljesítés határideje az üzemszünet elhárítását követő naptól számítva
meghosszabbodik az üzemszünet miatt kiesett idővel.
(6) Az adatszolgáltató az üzemszünet időtartama alatt a borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítójának
kiadását a végső származási bizonyítvány NÉBIH részére történő benyújtásával kérelmezi.”
19. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 88. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alól mentesül az ültetvény használója, ha a szőlőültetvény telepítésekor
rendelkezett a telepítéshez szükséges újratelepítési jogosultsággal, amely alapján a hegybíró újratelepítési
engedélyt adott ki a földterületre.”
20. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet a következő 96/A. §-sal egészül ki:
„96/A. § (1) A 28–31. §-ban foglaltaktól eltérően a 2023. július 31-ig terjedő időszakban az ültetvény használója
a szüret bejegyzését a HNT honlapján közzétett nyomtatvány alkalmazásával kérelmezheti november 30-ig,
de legkésőbb a szüret befejezését követő hetedik napig. A hegybíró a szüret bejegyzéséről igazolást állít ki,
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amelynek eredeti példánya a feldolgozóé. A második példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére,
ha a termelő nem azonos a feldolgozóval.
(2) A 28–31. §-ban foglaltaktól eltérően a 2023. július 31-ig terjedő időszakban a szüreti bejegyzés igazolásával
rendelkező szőlő további értékesítése esetén kérelemre a hegybíró a szüreti bejegyzés igazolásának visszavonását
követően új szüreti bejegyzés igazolást állít ki. Az új szüreti bejegyzés igazolást a szőlőt felvásárlónak kell kiadni,
a visszavont szüreti bejegyzés igazolás számának a feltüntetésével. A szőlő további feldolgozása esetén az új szüreti
bejegyzés igazolást – az előző szüreti bejegyzés igazolás visszavonásával egyidejűleg – az ültetvény helye szerint
illetékes hegybíró adja ki, a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan.”
21. §		
A 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
a)
23. § (3) bekezdésében
aa)
a „Ha a telepítés” szövegrész helyébe a „Ha a telepítés vagy a kivágás” szöveg,
ab)
a „telepítésre” szövegrész helyébe a „telepítésre vagy kivágásra” szöveg;
b)
28. §
ba)
(1) bekezdésében a „szőlőültetvénye vagy ültetvényrésze” szövegrész helyébe a „szőlőültetvény vagy
ültetvényrész első szürete” szöveg,
bb)
(3) és (4) bekezdésében a „július 15-ig” szövegrész helyébe az „augusztus 1-jéig” szöveg,
bc)
(6) bekezdésében az „a szüret utolsó” szövegrész helyébe az „az első szüret utolsó” szöveg;
c)
56. § (1) bekezdésében a „25” szövegrész helyébe a „legalább 15 és legfeljebb 25” szöveg;
d)
75. § (1) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg;
e)
88. § (4) bekezdésében a „lepárlását” szövegrész helyébe az „átvételét” szöveg;
f)
95. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2021/2022. borpiaci év során” szövegrész helyébe a „100. §-ban
meghatározott időpontig” szöveg;
g)
95. § (2) bekezdésében a „2022. július 31-én” szövegrész helyébe a „100. §-ban meghatározott időpontban”
szöveg;
h)
96. §-ában a „2021/2022. borpiaci év végéig” szövegrész helyébe a „100. §-ban meghatározott időpontig”
szöveg;
i)
100. §-ában a „2021/2022. borpiaci év során” szövegrész helyébe a „2023. július 31-ig” szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 12. § b) pontja 2022. november 1-jén lép hatályba.

23. §		
Ez a rendelet az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról,
az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 317/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet] a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. A szerződés biztosítékaira vonatkozó különös szabályok
21/A. § Ha a biztosítéknak a Kbt. 134. § (2)–(4) bekezdésében foglaltaknál magasabb mértékben történő
meghatározása a teljesítés biztonsága érdekében – az ajánlatkérő számára az adott szerződéshez szükséges
finanszírozás követelményeire is tekintettel – szükséges,
a) a közszolgáltatói szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb
a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-át elérő biztosíték
köthető ki,
b) a közszolgáltatói szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés
szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-át elérő biztosíték köthető ki,
és
c) a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka esetében a biztosíték összegének az ajánlatkérő
követelésének kielégítése esetén bekövetkező csökkenése esetére az ajánlatkérő előírhatja az ajánlattevőként
szerződő fél számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettséget.
21/B. § (1) A biztosítéknak a 21/A. §-ban foglaltak szerinti magasabb mértékben történő meghatározásához
a) a Kormány egyedi határozatában foglalt hozzájárulása szükséges, vagy
b) annak lehetőségéről a Kormánynak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített beruházásra vonatkozó rendelete rendelkezhet.
(2) A Kormány az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben megtagadja a hozzájárulást, ha az adott szerződésben
foglalt beruházás gazdasági jelentősége nem indokolja a magasabb mértékű biztosíték előírását.
(3) Az előző évben meghozott, az (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást tartalmazó egyedi határozatok
szövegét a Kormány minden év március 31-ig, a Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.”
2. §		
A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében az „a Kbt. Második Részének” szövegrész helyébe az „a Kbt. Második és Ötödik
Részének” szöveg,
b)
1. § (5) bekezdésében az „a Kbt. Első Részében, valamint Ötödik és Hatodik Részében” szövegrész helyébe
az „a Kbt. Első és Hatodik Részében” szöveg
lép.

2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak
uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról,
hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
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intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk
(1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokban erre a kötelezettségre utalni.”
4. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni,
illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatot;”
5. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles
elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatot;”
6. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 47. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános
szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény hatálya alá tartozó beszerzési tárgy esetén a műszaki leírást az ott
meghatározott akadálymentességi követelmények betartásával kell meghatározni.”
7. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 51. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i
(EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
8. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § Ez a rendelet az (EU) 2022/576 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet
5k. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
9. §		
Hatályát veszti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a)
1. § (5) bekezdése és
b)
VI. Fejezete.

3. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § 2025. június 28-án lép hatályba.

11. §

(1) Ez a rendelet a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló,
2019. április 17-i 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az (EU) 2022/576 tanácsi rendelettel módosított, az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

5815

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 136. szám

A Kormány 318/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét szabályozó kormányrendelet kormányzati
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
A Kormány 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 Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet] 9. §-a
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nemzeti hatósági feladatokat az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti programterület
vonatkozásában az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott minisztériumban felállított
szervezeti egység látja el.”
2. §		
A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 58/B. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Monitoring Bizottságba a nemzeti hatóság vezetője felkérésére szavazati joggal bíró tagot delegál:)
„c) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter,”
3. §		
A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §		
A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet
a)
10. § (3) bekezdésében a „mellékletben” szövegrész helyébe a „mellékletben foglalt táblázat E oszlopában”
szöveg,
b)
11. § (2) bekezdésében a „melléklet” szövegrész helyébe a „mellékletben foglalt táblázat D oszlopa” szöveg,
c)
11. § (3) bekezdésében a „mellékletben” szövegrész helyébe a „mellékletben foglalt táblázat C oszlopában”
szöveg,
d)
20. § (2) bekezdés c) pontjában a „fejlesztések koordinációjáért” szövegrész helyébe a „források
felhasználásáért” szöveg,
e)
23. § (3) bekezdésében a „forrásokért” szövegrész helyébe a „források felhasználásáért” szöveg,
f)
64. § (4) bekezdésében az „uniós támogatásokért” szövegrészek helyébe az „európai uniós források
felhasználásáért” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet
a)
2. § 11. pontja,
b)
38. § (3) bekezdésében a „– ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre, legfeljebb hét –” szövegrész.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 318/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelethez
A

1.

Programterület neve

B

C

A Kormány európai uniós források

A Kormány európai uniós források

felhasználásával kapcsolatos nemzeti hatósági

felhasználásával kapcsolatos

feladatok ellátására kijelölt tagja tevékenységének

nemzeti hatósági feladatok

segítésére kijelölt minisztérium

ellátására kijelölt tagja

D

E

Szakpolitikai felelősök

Lebonyolító szerv

Kulturális és Innovációs
Minisztérium
a Belügyminisztériummal
együttműködve

2.

I. Demográfia és
köznevelés

3.

II. Magasan képzett,
versenyképes
munkaerő

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

4.

III. Felzárkózó
települések

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Belügyminisztérium

Nincs

5.

IV. Vízgazdálkodás

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Belügyminisztérium1,
Agrárminisztérium

Nincs

6.

V. Fenntartható zöld
közlekedés

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Technológiai és
Ipari Minisztérium

Nincs

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Magyar Államkincstár

Kulturális és Innovációs
Minisztérium a Technológiai Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
és Ipari Minisztériummal
Innovációs Hivatal
együttműködve

VI. Energetika
(zöld átállás)

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Technológiai és
Ipari Minisztérium

8.

VII. Átállás
a körforgásos
gazdaságra

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Technológiai és
Ipari Minisztérium

Nincs

9.

VIII. Egészségügy

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

Belügyminisztérium

10.

IX. Horizontális
intézkedések

Miniszterelnökség

területfejlesztési miniszter

területfejlesztési miniszter

1

Szakmai koordinációra kijelölt minisztérium”

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
A KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző
támogatása című felhívás tekintetében az Új Világ
Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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7.

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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A Kormány 319/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek közbeszerzési ellenőrzéssel kapcsolatos 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 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) 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] 97. §
(3b) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(3b) A dinamikus beszerzési rendszer felállításakor vagy módosításakor – a becsült értéktől függetlenül –
a 101–107. § szabályai szerint kell eljárni. A dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően az ajánlattételi
szakaszra és a dinamikus beszerzési rendszer keretében megkötött szerződések módosítására a 109. § szerinti
utólagos ellenőrzés szabályait kell alkalmazni. A dinamikus beszerzési rendszer fennállása alatt benyújtott
valamennyi részvételi jelentkezés vonatkozásában a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzi a gazdasági
szereplők dinamikus beszerzési rendszerhez történő csatlakozása vagy annak elutasítása szabályosságát a 109. §
szerinti utólagos ellenőrzés szabályai szerint. A részvételi jelentkezéseket és azok bírálatához kapcsolódó
valamennyi dokumentumot a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról hozott
döntést követő öt munkanapon belül kell benyújtani a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Az előminősítési rendszer létrehozásának vagy módosításának ellenőrzésekor – a becsült értéktől
függetlenül – a 101–104. § szabályai szerint kell eljárni. Az előminősítési rendszer létrehozása alatt – e bekezdés
alkalmazásában – az előminősítési hirdetmény közzétételét kell érteni. Az előminősítési rendszer fennállása alatt
benyújtott valamennyi, az előminősítési listára történő felvétel iránti kérelem esetén a közbeszerzésekért felelős
miniszter a 105. és a 106. § megfelelő alkalmazásával ellenőrzi a gazdasági szereplők előminősítési listára való
felvétele vagy annak elutasítása szabályosságát. Az előminősítési kérelmeket és azok bírálatához kapcsolódó
valamennyi dokumentumot az előminősítési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról hozott döntést
megelőzően kell benyújtani a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.”

2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított szerződést a (7) bekezdés szerint készült
jogszerűséget megállapító vélemény vagy a (9) bekezdés szerint készült jogszerűséget megállapító további
észrevétel megküldését követő öt munkanapon belül megküldi az irányító hatóság részére. Az irányító
hatóság egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve a jogorvoslati eljárás
kezdeményezéséről. A közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás,
illetve a jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a (7) bekezdés
szerint készült jogsértést megállapító vélemény vagy a (9) bekezdés szerint készült jogsértést megállapító további
észrevétel ellenére módosítja a szerződést, az irányító hatóság szabálytalansági eljárást folytat le.
(11) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére a szerződésmódosítással érintett támogatási összeg
csak az irányító hatóság és a közbeszerzésekért felelős miniszter adott szerződésmódosításra vonatkozó támogató
tartalmú nyilatkozata és véleménye vagy további észrevétele alapján folyósítható. Szabálytalansági eljárás
lefolytatása esetén a szabálytalanságról vagy a szabálytalansági gyanú elutasításáról e rendelet szerint hozott
döntés tartalma az irányadó a támogatás folyósítása tekintetében. Szerződésmódosítással érintett támogatási
összeg e bekezdés vonatkozásában a (2) bekezdés vagy (4) bekezdés szerint jogszerűnek és az (5) bekezdés szerint
támogathatónak és elszámolhatónak tekintett szerződésmódosítás felek általi aláírásáig ki nem fizetett támogatási
összeg. A (7) bekezdés szerint készült jogszerűséget megállapító vélemény egyenértékű a (9) bekezdés szerint
készült, jogszerűséget megállapító további észrevétellel.”
3. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 109. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) Ha a közbeszerzési eljárás, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza, valamint a szerződésmódosítás
kapcsán utólagos ellenőrzés szükséges, a dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint
műszaki szempontból az irányító hatóság, közbeszerzési-jogi szempontból a közbeszerzésekért felelős miniszter
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ellenőrzi az ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követően. Az utólagos
ellenőrzés mind a közbeszerzési eljárás, mind a szerződésmódosítás vonatkozásában a 108. §-ban meghatározott
eljárási cselekmények megfelelő alkalmazásával történik, azzal az eltéréssel, hogy az utólagos ellenőrzés során
a közbeszerzésekért felelős miniszter jelentést állít ki, amely ellen a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett
a 108. § (8) bekezdése szerint terjesztheti elő részletes írásbeli indokolását, a közbeszerzésekért felelős
miniszter további észrevételt nem küld. A közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt
a szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről, és a megítélése szerint szabálytalanság megállapítására okot adó
közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Szerződésmódosításhoz kapcsolódó
utólagos ellenőrzés esetén, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter jogsértést megállapító jelentést állít ki,
az irányító hatóság szabálytalansági eljárást folytat le. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a támogatást igénylő
vagy a kedvezményezett megszegte a 101–106. §-ban vagy a 108. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, vagy
az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi, illetve dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi
szakaszában és az ennek keretében megkötött szerződések módosítása vonatkozásában. Ha a támogatást igénylő
vagy a kedvezményezett megszegte a 101–106. §-ban meghatározott vagy a 108. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségét, a közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezheti a kedvezményezett ellen szabálytalansági
eljárás lefolytatását.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 109. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Szerződésmódosításhoz kapcsolódó utólagos ellenőrzés esetén a támogatás folyósítása tekintetében a 108. §
(11) bekezdése alkalmazandó.”
4. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
108. § (7) bekezdésében a „megküldi a támogatást igénylő” szövegrész helyébe a „megküldi az irányító
hatóság, a támogatást igénylő” szöveg,
b)
108. § (9) bekezdésében a „tájékoztatja a támogatást igénylőt” szövegrész helyébe a „tájékoztatja az irányító
hatóságot, a támogatást igénylőt” szöveg
lép.

2. 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] 208. §-a
a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A dinamikus beszerzési rendszer fennállása alatt benyújtott valamennyi részvételi jelentkezés esetén
a kedvezményezett a közbeszerzésekért felelős miniszter utóellenőrzését kezdeményezi.
(6) A részvételi jelentkezések utóellenőrzése során – a (7) és (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a 210. §
(2)–(6) bekezdése és a 211. § megfelelően alkalmazandó.
(7) A kedvezményezett a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételről vagy annak elutasításáról hozott
döntést követő öt munkanapon belül megküldi a részvételi jelentkezést és annak bírálatához kapcsolódó
valamennyi dokumentumot a közbeszerzésekért felelős miniszter részére.
(8) A közbeszerzésekért felelős miniszter a (7) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét
munkanapon belül jelentést állít ki a részvételi jelentkezések elbírálásának közbeszerzési elszámolhatóságáról,
amelyet megküld a kedvezményezett részére.”
6. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. Fejezete a következő 52/A. alcímmel egészül ki:

„52/A. Az előminősítési rendszerhez kapcsolódó ellenőrzés
211/A. § Az előminősítési rendszer létrehozásának, valamint az előminősítési rendszer módosításának ellenőrzésére
a közbeszerzési eljárás becsült értékétől függetlenül a 182–188. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Az előminősítési
rendszer létrehozása alatt – ezen alcím alkalmazásában – az előminősítési hirdetmény közzétételét kell érteni.
211/B. § (1) Az előminősítési rendszer fennállása alatt benyújtott valamennyi, az előminősítési listára történő felvétel
iránti kérelem esetén a kedvezményezett a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzését kezdeményezi.
(2) A kedvezményezett az előminősítési rendszerhez történő csatlakozásról szóló döntést megelőzően megküldi
az előminősítési kérelmet és annak bírálatához kapcsolódó valamennyi dokumentumot a közbeszerzésekért felelős
miniszter részére.
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(3) A közbeszerzésekért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő tizenkét
munkanapon belül tanúsítványt állít ki az előminősítési rendszerhez történő csatlakozás vagy annak elutasítása
közbeszerzési elszámolhatóságáról, amelyet megküld a kedvezményezett részére.
(4) Ha a kedvezményezett a tanúsítványban foglaltakkal nem ért egyet, a tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos
észrevételeit annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős
miniszter részére.
(5) A közbeszerzésekért felelős miniszter az észrevételekkel való
a) egyetértése esetén a tanúsítványt módosítja,
b) egyet nem értése esetén a tanúsítványban foglaltakat fenntartja.
(6) A közbeszerzésekért felelős miniszter haladéktalanul tájékoztatja a kedvezményezettet az (5) bekezdés szerinti
döntéséről.
(7) A kedvezményezett az előminősítési rendszerhez történő csatlakozásról vagy annak elutasításáról szóló döntését
akkor hozhatja meg, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter az eljárás lefolytatását ellenőrizte, és támogató vagy
feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt állított ki.
(8) Ha a kedvezményezett az előminősítési kérelmek ellenőrzését nem vagy nem határidőben kezdeményezte,
a közbeszerzésekért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat – a 179. § (1)–(4) bekezdése
alkalmazásával – a 197–199. § szerint ellenőrzi.”
7. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 530/D. §-sal egészül ki:
„530/D. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek közbeszerzési ellenőrzéssel
kapcsolatos módosításáról szóló 319/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 319/2022. (VIII. 16.)
Korm. rendelet] megállapított 299. § (2) bekezdését a 319/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését
megelőzően megjelent felhívások esetén is alkalmazni kell.”
8. §		
A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a)
204. § (1) bekezdésében a „hatóság vagy” szövegrész helyébe a „hatóság nem támogató tartalmú
nyilatkozatot vagy” szöveg,
b)
299. § (2) bekezdésében az „– a 88. § szerinti felhívás kivételével –” szövegrész helyébe az „az irányító hatóság
a felhívásban előírhatja, hogy” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 26/2022. (VIII. 16.) BM rendelete
az „A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek megjelölésének felújításának és
karbantartásának 2018–2021. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyv, valamint a „Magyar–szlovén
államhatár – A határokmányok kiegészítése és módosítása – „A” határszakasz – 2022” című határokmány
jóváhagyásáról
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az „A magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek megjelölésének felújításának és karbantartásának
2018–2021. évi munkálatairól” című zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint
a „Magyar–szlovén államhatár – A határokmányok kiegészítése és módosítása – „A” határszakasz – 2022” című
határokmányt (a továbbiakban: Határokmány) e rendelettel jóváhagyom.
(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1–2. melléklet a 26/2022. (VIII. 16.) BM rendelethez*

* A BM rendelet 1–2. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_136_26BM_1_2_melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen
részei jelen Magyar Közlöny 5820/1–5820/63. oldalait képezik.
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A belügyminiszter 27/2022. (VIII. 16.) BM rendelete
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a lőtéren a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
37. § (5a) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatása megengedett, a lőtérszabályzatnak az erről szóló
tájékoztatást is tartalmaznia kell. Ilyen esetben a Kr. 37. § (5a) bekezdése alapján használható lőfegyvert és lőszert
a lőtérszabályzatban nem szükséges önállóan feltüntetni.”
2. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a 4. § e) pontjában előírt kötelezettséget a védelmi jellegű képzést
folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy köteles teljesíteni, aminek a megtörténtéről
a lövészet megkezdését megelőzően az üzemeltetési engedéllyel rendelkezőt is tájékoztatja. A 4. § e) pontjában
előírt kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás hiányában az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles
legkésőbb az éleslövészet megkezdésekor értesíteni az 1/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendőrségi szervet.”
3. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Lövészetet olyan személy vezethet, aki
a) lövészetvezetői vizsgát tett,
b) első osztályú minősítéssel rendelkező versenyző,
c) lövészedzői, lövész-szakedzői képesítése van,
d) lövészverseny-bírói minősítése van, vagy
e) – a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben – megfelel a Kr. 37. § (5b) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
és a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személyként kijelölésre került.”
4. §

(1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles lőtérnaplót vezetni, amelyet az utolsó bejegyzés napjától
számított 5 évig meg kell őrizni. A lőtérnaplóban – az (1a) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – rögzíteni kell
a) a lövészetek időpontját, időtartamát,
b) a használt fegyverek fajtáját, típusát, jellegét, valamint tűzfegyver esetében kategóriájának betűjelét, valamint
c) – a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben – a védelmi jellegű képzést folytató szervezet nevét és a lőfegyver
gyártási számát.”
(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontjának a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben történő alkalmazása során a lőfegyver
fajtájára, típusára, jellegére, valamint a kategóriájának betűjelére vonatkozó adatok közül a lőtérnaplóban azokat
kell rögzíteni, amelyek a lövészet során használt eszközök esetében értelmezhetőek.
(1b) A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a lőtérnaplót a védelmi jellegű képzést folytató szervezet vagy
a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy írásbeli tájékoztatása alapján kell kitölteni. A védelmi jellegű
képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy írásbeli tájékoztatásának hiányában
a lőtérnaplóban e körülményt kell megfelelően rögzíteni.”

5. §

(1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve a lőgyakorlatot is magában foglaló szakképzés vagy
a Kr. 37. § (5a) bekezdésében meghatározott védelmi jellegű képzés keretében tartott lövészet (a továbbiakban
együtt: gyakorlólövészet) során kizárólag
a) az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által tartott lőfegyver vagy
b) – a Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben – a rendvédelmi szervnél vagy a Magyar Honvédségnél
rendszeresített, illetve az azzal azonos típusú lőfegyver, lőszer
használható.”
(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kr. 37. § (5a) bekezdése szerinti esetben a (4) bekezdésben előírt kötelezettséget a védelmi jellegű
képzést folytató szervezet vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős személy köteles teljesíteni, aminek
a megtörténtéről a gyakorlólövészet megkezdését megelőzően az üzemeltetési engedéllyel rendelkezőt is
tájékoztatja. A (4) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás hiányában az üzemeltetési
engedéllyel rendelkező köteles legkésőbb a gyakorlólövészet megkezdésekor értesíteni az 1/B. § (2) bekezdésében
meghatározott rendőrségi szervet.”
6. §		
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „lőtérszabályzat megenged” szövegrész helyébe a „lőtérszabályzat – vagy a Kr. 37. §
(5a) bekezdése szerinti esetben a jogszabály – megenged” szöveg,
b)
7. § (4) bekezdésében a „rendelkező a” szövegrész helyébe a „rendelkező – a Kr. 37. § (5a) bekezdése
szerinti esetben a védelmi jellegű képzést folytató szerv vagy a lőgyakorlat végrehajtásáért felelős
személy – a” szöveg,
c)
9. §-ában a „veszélyeztető lövészet” szövegrész helyébe a „veszélyeztető, továbbá a Kr. 37. § (5a) bekezdése
szerinti esetre nézve a jogszabályban előírt követelmények sérelmével járó lövészet” szöveg,
d)
12. § (1) bekezdésében a „fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet” szövegrész
helyébe a „Kr.” szöveg
lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A technológiai és ipari miniszter 13/2022. (VIII. 16.) TIM rendelete
a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. számú melléklet
2. pontjában a „12–18. pontja” szövegrész helyébe a „12–18. pontja, valamint 63/A. § (3) bekezdése” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

technológiai és ipari miniszter
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A technológiai és ipari miniszter 14/2022. (VIII. 16.) TIM rendelete
a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló
15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosításáról
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.)
KHEM rendelet
a)
4. § (1) bekezdésében az „a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adott
régióban illetékes Regionális Közlekedésszervezési Irodája (a továbbiakban: KTI–RKI)” szövegrész helyébe
az „a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 21. § (1a) bekezdésében meghatározott
országos közlekedésszervező adott régióban illetékes regionális irodája (a továbbiakban: országos
közlekedésszervező illetékes regionális irodája)” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében az „a KTI–RKI” szövegrész helyébe az „az országos közlekedésszervező illetékes
regionális irodájának” szöveg,
c)
5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében és 13. §
(2) bekezdésében az „a KTI–RKI” szövegrész helyébe az „az országos közlekedésszervező illetékes regionális
irodája” szöveg,
d)
7. § (4) bekezdésében és 11. § (2) és (3) bekezdésében az „A KTI–RKI” szövegrész helyébe az „Az országos
közlekedésszervező illetékes regionális irodája” szöveg,
e)
13. § (1) bekezdésében az „a KTI–RKI” szövegrészek helyébe az „az országos közlekedésszervező illetékes
regionális irodája” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

technológiai és ipari miniszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 1/2022. JEH határozata (Jpe.IV.60.014/2022/9. szám)
a munka törvénykönyve munkaidő-nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályainak értelmezéséről
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettesének előzetes
döntéshozatali indítványa alapján lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő
j o g e g y s é g i h a t á r o z a t o t:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 134. §-a kifejezetten nem írja elő a munkaidő-nyilvántartás
munkavégzés helyszínén tartásának munkáltatói kötelezettségét. A munkáltatónak ugyanakkor a munkaidőnyilvántartást – a nyilvántartási kötelezettség szabályozási céljára tekintettel – objektíven, megbízhatóan,
naprakészen és mindezek ellenőrzését lehetővé tévő módon kell vezetnie.
Indokolás
I.
[1] A Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese (a továbbiakban: indítványozó) a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 33. §
(1) bekezdés a) pontja alapján, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében előzetes döntéshozatali
indítványt terjesztett elő jogegységi eljárás lefolytatása érdekében.
[2] Az indítvány szerint a Kúriának a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel összefüggő két – a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében (a továbbiakban: BHGY) közzétett – ítélete (a 2019. március 11-én kelt Kfv.X.38.354/2018/6. számú
ítélet, valamint a 2019. szeptember 9-én kelt Kfv.X.37.156/2019/5. számú ítélet) eltérő megállapításokat,
részben ellentétes követelményeket tartalmaz a munkaidő-nyilvántartás munkavégzés helyszínén tartásával
összefüggésben.
[3] A jogegységi eljárás alapjául szolgáló Kfv.X.38.354/2018/6. számú döntés elvi tartalma szerint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 134. §-a által meghatározott munkaidőnyilvántartás naprakész vezetésének követelménye nem feleltethető meg az eseményszerűség követelményének.
A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetése és annak ellenőrzése fogalmilag csak az ellenőrzéssel érintett
munkanapra vagy a múltra nézve értelmezhető.
		 Jelen ügyben a munkaügyi ellenőrzést végző hatóság a határozatában azt hangsúlyozta, hogy a munkaidőnyilvántartás naprakész vezetésének törvényi követelménye akkor teljesül, ha az „eseményszerű”, a valóságon
alapuló és nem utólagosan, a nap végén készül el. A Kúria határozatának indokolása szerint a munkáltató
a munkaidő kezdetét és végső időpontját köteles rögzíteni, azonban a munkaidő kezdeti időpontjának késedelmes
rögzítéséből (eseményszerű rögzítés hiánya) még nem következik, hogy a munkaidő tartamának aznapi
dokumentálása nem történik meg és ezáltal a naprakészség követelménye sérül.
[4] A jogegységi eljárás alapjául szolgáló Kfv.X.37.156/2019/5. számú másik döntés elvi tartalma azt rögzíti, hogy
a munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetésének követelményéből nem vonható le az a következtetés – tételes
jogszabályi rendelkezés hiányában –, hogy annak a munkavégzés helyén ténylegesen elérhetőnek kell lennie.
		 A határozat indokolása szerint ugyanis számos technikai megoldás (pl. elektronikus nyilvántartás vezetés) áll
a munkáltató rendelkezésére, amellyel a munkaidő-nyilvántartás munkavégzési helyen tartása nélkül is eleget tehet
a naprakészség követelményének.
[5] A jogegység érdekében előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány okaként az indítványozó azt jelölte meg,
hogy míg a Kfv.X.38.354/2018/6. számú ítéletének [14] bekezdésében a Kúria úgy foglalt állást, hogy a munkaidőnyilvántartásnak meg kell felelnie a teljesség, az ellenőrizhetőség (mind a hatóság, mind a munkavállaló részéről),
a naprakészség, a hitelesség és a munkavégzés helyén tartás követelményének, addig a Kfv.X.37.156/2019/5. számú
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ítéletének [12] bekezdésében arra az álláspontra helyezkedett, hogy közömbös az, hogy a munkaidő-nyilvántartás
fizikailag hol lelhető fel, illetve hozzáférhető-e a munkavégzés helyszínén.
[6] Az indítványozó szerint a munkaidő-nyilvántartási kötelezettséghez kapcsolódó azonos jogértelmezést igénylő
kérdésben való eltérő gyakorlat jelentősen befolyásolhatja a munkaügyi ellenőrzések hatékonyságát és
törvényességét. A munkaidő-nyilvántartás hiányában a hatóság a munkaidő betartását nem tudja ellenőrizni,
a munkavállaló számára pedig ez a körülmény az igényérvényesítési lehetőséget megnehezíti.
[7] Az indítvány az Mt. vonatkozó szabályai mellett utalt az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: EUB) két,
a munkaidő-nyilvántartás tárgyköréhez kapcsolódó ítéletére (C-342/12. számú Worten versus ACT; C-55/18. számú
CCOO versus Deutsche Bank SAE), valamint a Kúriának a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: régi Mt.) vonatkozó rendelkezéseihez kapcsolódó ítélkezési gyakorlatára is (Mfv.II.10.825/2011/5.,
Mfv.II.10.585/2011/4.).
II.
[8] A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a munkaidő-nyilvántartási
kötelezettség legfontosabb elemeként az Mt. annak naprakész vezetését emeli ki. A nyilvántartásnak
megkülönböztethető a közjogi és magánjogi funkciója, melyek érvényesülése érdekében abból minden olyan
adatnak megállapíthatónak kell lennie, amelyet az Mt. 134. §-a előír, annak meg kell felelnie a hitelesség,
az ellenőrizhetőség és a naprakészség elvének. Az Mt. a munkaidő-nyilvántartás „hol tartásával” kapcsolatban
kifejezett rendelkezést nem tartalmaz, annak nem minden, a nyilvántartás szempontjából releváns esemény
bekövetkezésével egyidejűleg kell tükröznie a tényleges állapotot. A naprakészség törvényi követelménye nem
sérül akkor, ha a napi munkaidő kezdetét csak a munkaidő végén tüntetik fel a nyilvántartásban. A munkaidőnyilvántartás bizonyos „türelmi időn” belül akkor is naprakésznek tekinthető, ha az ellenőrzés pillanatában nem
szerepelnek benne hiánytalanul az aznapi legutolsó aktuális adatok, amelyekre a nyilvántartási kötelezettség
kiterjed.
[9] A munkaidő-nyilvántartás naprakészsége és annak fellelhetőségi helye között nincs lényegi és szükségszerű
összefüggés, nem vonható le alappal olyan következtetés, hogy a munkaidő-nyilvántartás naprakészségének
törvényi követelménye csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha azt a munkavégzés helyén vezetik. A régi Mt.
rendelkezéseinek értelmezése kapcsán kialakult bírói gyakorlat – amely szerint a nyilvántartást a munkavégzés
helyén kell vezetni – abból ered, hogy a technikai fejlettség korábbi szintjén a nyilvántartás esetleges
hiányosságainak mielőbbi felszámolása így volt biztosítható.
III.
[10] A Jogegységi Panasz Tanács álláspontja az indítványban megfogalmazott kérdéssel kapcsolatban a következő:
A jogegységi indítvány alapjául szolgáló felülvizsgálati eljárásban elbírált, hatósági ellenőrzés során hozott
határozatok meghozatalának időpontjában (2018. április 27.; 2018. június 21.) az Mt. 134. §-a a jelenleg hatályos
szabályozással egyezően rögzítette a (2) és (3) bekezdésében a nyilvántartás módjára vonatkozó rendelkezéseket.
Az Mt. 134. §-ának 2019. január 1-től hatályos módosítása az (1) bekezdés d) pontját, valamint a (4) bekezdést
érintette a nyilvántartási kötelezettség körében.
[11] Az Mt. 134. §-ának a jelenleg is hatályos szabályozása szerint:
(1) A munkáltató nyilvántartja
a) a rendes és a rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság,
d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő
tartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő,
valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.
(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az írásban közölt
munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.
(4) A munkáltató nyilvántartja
a) a 92. § (2) bekezdés,
b) a 99. § (3) bekezdés,
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[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

c) a 109. § (2) bekezdés,
d) a 135. § (3)–(4) bekezdés
szerinti megállapodásokat.
A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetésének követelménye az Mt. hatálybalépésétől kezdődően változatlan
és a régi Mt. azon szabályát [140/A. § (3) bekezdés] váltotta fel, amely szerint a munkaidő-nyilvántartásból
megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített
rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának.
Az Mt. 134. §-ához fűzött indokolás szerint: „A törvény a munka- és pihenőidő nyilvántartásával kapcsolatban
– némi pontosítás mellett – lényegében fenntartja a hatályos Mt. szabályozását, tekintve, hogy azok a gyakorlatban
beváltak. A kiegészítés alapján azokban az esetekben, amikor a munkaidő-beosztás nem változik és a munkavállaló
szokásosan eszerint végzi a munkáját, a munkáltató csak a beosztástól való eltérés rögzítésére köteles.”
Mindezekből megállapítható, hogy a „naprakészség” törvényi követelménye valójában nem a munkaidőnyilvántartás vezetésének az időbeliségéhez, hanem annak a tartalmához kötődő követelményt jelent.
A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetése és annak fellelhetőségi helye között nincs közvetlen összefüggés,
így a naprakészség törvényi követelményéből nem vonható le alappal olyan következtetés, hogy a munkaidőnyilvántartást a munkavégzés helyszínén kell tartani. Erre utal az Mt. 134. § (3) bekezdésének a (2) bekezdésben
foglalt főszabálytól eltérő rendelkezése is, amely lehetővé teszi a munkaidő-nyilvántartás napi vezetésének
mellőzését is, ha az írásban közölt munkaidő-beosztástól nincs eltérés.
Az Mt. hatálybalépését követően a bírósági gyakorlat ennek megfelelően alakította ki azt az értelmezést,
hogy a naprakészség követelménye nem jelent olyan értelemben vett eseményszerűséget, amely szerint
a munkaidőkezdet rögzítésének az elmaradása az adott napon történt munkaügyi ellenőrzés során munkáltatói
mulasztásként lenne értékelhető.
Az Mfv.II.10.363/2015/4. számú határozat szerint a munkáltató a munkaidő kezdetét és végső időpontját köteles
rögzíteni, a munkaidő kezdeti időpontjának rögzítésével kapcsolatos késedelméből azonban még nem következik,
hogy a munkaidő tartama még aznap nem kerül rögzítésre, az Mt. 134. § (1) bekezdése szerinti adatok vezetése nem
naprakész.
A Kfv.X.38.354/2018/6. számú ítélet ezzel egyezően állapította meg elvi tartalomként azt, hogy a munkaidőnyilvántartás vezetésének követelménye nem feleltethető meg az eseményszerűség követelményének.
A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetése és annak ellenőrzése fogalmilag csak az ellenőrzéssel érintett
munkanapra vagy a múltra nézve értelmezhető. Az ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint, a több telephelyen
működő munkáltatónál a perbeli időszakban munkaidő-nyilvántartási szabályzat volt hatályban, amely tartalmazta
a munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódó szabályokat is, rögzítve a munkaidő-nyilvántartás bemutatásának azonnali
kötelezettségét. Az ítélet a szabályzat munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó követelményrendszerét is figyelembe
véve, az egyedi ügyre vonatkozóan állapította meg „a helyben tartás” kötelezettségét. Elvi éllel pedig azt kívánta
rögzíteni, hogy a naprakész vezetés követelménye nem jelent eseményszerűséget, tekintettel arra, hogy a keresettel
támadott közigazgatási határozat kifejezetten az eseményszerű nyilvántartás kötelezettségét fogalmazta meg.
Az ítélet abban a kérdésben nem foglalt állást, hogy a naprakészség követelményéből minden esetben következik-e
a munkaidő-nyilvántartás helyben tartásának kötelezettsége.
A Kfv.X.37.156/2019/5. számú döntés ugyanakkor elvi tartalomként rögzítette, hogy a munkaidő-nyilvántartás
naprakész vezetésének a követelményéből tételes jogszabályi rendelkezés hiányában nem következik az, hogy
a nyilvántartásnak a munkavégzés helyén ténylegesen elérhetőnek kell lennie.
Fentiekre tekintettel a munkaidő-nyilvántartási kötelezettség céljából kiindulva lehet állást foglalni abban
a kérdésben, hogy a nyilvántartásnak milyen követelményeknek kell megfelelnie, szerepel-e ezek között
a „munkavégzési helyen tartás” kötelezettsége.
Az EUB a C-55/18. számú ügyben e kérdéskört érintően a következőképpen határozott: A munkaidő-szervezés
egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 5. és
6. cikkét, az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével, valamint a munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i
89/391/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével, 11. cikkének (3) bekezdésével és 16. cikkének
(3) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan tagállami szabályozás,
amely, annak a nemzeti ítélkezési gyakorlatbeli értelmezése szerint, nem ír elő a munkáltatók számára arra
vonatkozó kötelezettséget, hogy hozzanak létre az egyes munkavállalók által teljesített tényleges napi munkaidő
mérését lehetővé tévő rendszert.
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[19] Az ítélet 30., 31. pontja tartalmazza, hogy a valamennyi munkavállalót megillető, a maximális munkaidő
korlátozásához és a napi, valamint a heti pihenőidőhöz való jog nemcsak az uniós szociális jog különlegesen fontos
szabálya, hanem azt kifejezetten rögzíti a Charta 31. cikkének (2) bekezdése is.
A 2003/88. irányelv rendelkezései, különösen annak 3., 5. és 6. cikke ezen alapvető jogot pontosítja, azokat tehát
e jog fényében kell értelmezni.
Az ítélet 56. és 60. pontja szerint olyan rendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi a munkavállalók által teljesített
napi munkaidő tartamának mérését, hatékony eszközt kínál számukra ahhoz, hogy objektív és megbízható
adatokhoz jussanak az általuk teljesített munka tényleges tartama tekintetében. Ez megkönnyíti számukra
annak bizonyítását, hogy megsértették a 2003/88. irányelv 3. és 5. cikkében, valamint 6. cikkének b) pontjában
előírt jogaikat, amelyek a Charta 31. cikkének (2) bekezdésében rögzített alapvető jogot pontosítanak, másrészt
megkönnyíti az illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok számára e jogok tényleges tiszteletben tartásának
felügyeletét.
[20] A munkaidő-nyilvántartásnak tehát kettős célja van, amely részben közjogi, részben magánjogi jellegű. Az előbbi
a hatóság felügyeleti, ellenőrzési tevékenységét hivatott biztosítani, míg az utóbbi a munkavállalók pihenőidővel,
munkaidővel kapcsolatos igényérvényesítését könnyíti meg. E kettős cél megvalósítása érdekében a munkaidőnyilvántartásnak objektívnek és megbízhatónak, azaz hitelesnek kell lennie.
[21] A C-342/12. számú ügyben hozott ítélet közvetetten – adatvédelmi szempontból – érinti a munkaidő-nyilvántartás
problémáját. Az adott ügyben irányadó tagállami szabályozásra – amely szerint a munkáltatónak „azonnali
megtekintést lehetővé téve” kell őriznie a munkaidő nyilvántartását – is tekintettel azt tartalmazza, hogy az uniós
joggal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás sem, amely a munkáltatót arra kötelezi, hogy a munkafeltételek
ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság részére azonnali betekintést lehetővé tévő módon bocsássa
rendelkezésre a munkaidő-nyilvántartást, amennyiben e kötelezettség szükségesnek tekinthető a hatóság
feladatainak teljesítéséhez a munkafeltételekre, különösen a munkaidőre vonatkozó szabályozás alkalmazásának
ellenőrzésével kapcsolatban.
[22] Az Mt. nem tartalmaz arra vonatkozó kifejezett rendelkezést, hogy a munkáltatónak a munkavégzés helyén való
azonnali megtekintést lehetővé tévő módon kell a munkaidő-nyilvántartást vezetnie, ugyanakkor annak céljából
következik az, hogy az abban foglaltaknak – a naprakészségen túl – megbízhatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie
mind az érintett munkavállaló, mind az ellenőrzést végző hatóság számára.
[23] A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló
2020. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság valamennyi
foglalkoztatási helyszínen külön engedély és előzetes értesítési kötelezettség nélkül helyszíni ellenőrzést tarthat.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése
pedig azt tartalmazza, hogy a hatóság által elrendelt iratbemutatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adat
közlése esetén az elmulasztott adatszolgáltatás vagy iratbemutatás az eljárás során utóbb már nem pótolható.
[24] A munkaidő-nyilvántartási rendszerek és a munkavégzés jellegének sokszínűsége (pl. változó munkavégzési
helyszínen vagy informatikai eszközökkel távolról végzett munka) mára azt eredményezi, hogy csak konkrét
esetben, a nyilvántartás munkáltató által alkalmazott módszerére (pl. elektronikus vagy manuális, központi vagy
helyi) és a munkavégzés körülményeire, jellegére tekintettel lehet eldönteni azt, hogy az említett célokat figyelembe
véve a munkáltató eleget tett-e a munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.
[25] A munkaidő-nyilvántartás céljából nem következik általános érvénnyel a „helyben tartás” kötelezettsége, azonban,
ha a munkáltató azt csak olyan módon képes bemutatni az azt ellenőrizni jogosultak számára, hogy annak
következtében a munkaidő-nyilvántartással szemben támasztott követelmények (naprakészség, hitelesség)
ellenőrizhetősége sérül, nem tesz eleget a munkaidő-nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályon alapuló
kötelezettségének.
[26] A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezéséből következik, hogy a munkaidő-nyilvántartás
ellenőrizhetőségét az adott ellenőrzés során, de nem feltétlenül az ellenőrzéssel érintett munkavégzési helyszínen
kell biztosítani. Ennek megfelelően a munkaidő-nyilvántartás fellelhetőségi helyének meghatározásával
kapcsolatos jogértelmezés során – a munkáltatóra nézve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekhez képest
többletkötelezettséget tartalmazó munkáltatói szabályzat hiányában – a Kfv.X.37.156/2019/5. számú döntés
az irányadó.
[27] Az indítványban hivatkozott Mfv.II.10.825/2011/5. számú, valamint az Mfv.II.10.585/2011/4. számú határozatokban
a régi Mt. rendelkezéseit alkalmazva mondta ki a Kúria a munkaidő-nyilvántartás munkavégzési helyen tartásának
kötelezettségét. Azonos jogintézményekre vonatkozó jogszabályértelmezés során az értelmezéssel érintett
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határozatok összevethetőségét általában kizárja, ha az értelmezést igénylő jogszabályi rendelkezés időközben
a tartalmát érintően módosult, ezért ezen határozatok nem képezték a jogegységi eljárás tárgyát.
IV.
[28] Az előzőekre figyelemmel a Jogegységi Panasz Tanács a Bszi. 24. § (1) bekezdés c) pontja, 25. §-a, 32. § (1) bekezdés
a) pontja, valamint a 34. §-a alapján – az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében – a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
[29] A Jogegységi Panasz Tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint a Magyar Közlönyben, a BHGY-ben,
a bíróságok központi internetes honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi. A jogegységi határozat a bíróságokra
a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
Budapest, 2022. június 27.
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke, Dr. Suba Ildikó s.k. előadó bíró Dr. Patyi András s.k. bíró, Böszörményiné
dr. Kovács Katalin s.k. bíró, Dr. Farkas Katalin s.k. bíró, Dr. Kalas Tibor s.k. bíró, Dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna s.k. bíró,
Dr. Magyarfalvi Katalin s.k. bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró, Molnár Ferencné dr. s.k. bíró, Dr. Mudráné dr. Láng
Erzsébet s.k. bíró, Dr. Orosz Árpád s.k. bíró, Dr. Puskás Péter s.k. bíró, Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró, Dr. Simonné
dr. Gombos Katalin s.k. bíró, Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró, Dr. Szabó Klára s.k. bíró, Dr. Stark Marianna s.k. bíró, Dr. Tóth
Kincső s.k. bíró, Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1400/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
a Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Tanács állandó meghívottja a Kormány egészségügyért és szociálpolitikáért, elektronikus hírközlésért és
turizmusért, energiapolitikáért és környezetvédelemért, élelmiszerlánc-felügyeletért és kereskedelemért, pénz-,
tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint nyugdíjpolitikáért felelős tagja által az adott feladatkörért való
felelősségére tekintettel kijelölt, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő.”
2. A Korm. határozat a következő 17. ponttal egészül ki:
„17. A Kormány kereskedelemért, valamint környezetvédelemért felelős tagja által az adott feladatkörért való
felelősségére tekintettel kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő felkéréséről a Tanács elnöke
a Fogyasztóvédelmi Tanácsról szóló 1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló 1400/2022. (VIII. 16.)
Korm. határozat hatálybalépését követő 30 napon belül gondoskodik.”
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1401/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
a Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 5. pont
b) alpont bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkacsoport tagjai:)
„bb) a Nemzeti Népegészségügyi Központ,”
(vezetője.)
2. A Korm. határozat 5. pont b) alpont bd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Munkacsoport tagjai:)
„bd) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,”
(vezetője.)
3. Hatályát veszti a Korm. határozat 5. pont b) alpont ba) és bg) pontja.
4. A Korm. határozat a következő 17. ponttal egészül ki:
„17. A Munkacsoport 5. pont b) alpont bb) pontja szerinti tagjának felkéréséről a Tanács elnöke a Piacfelügyeleti
Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1401/2022. (VIII. 16.) Korm. határozat
hatálybalépését követő 30 napon belül gondoskodik.”
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1402/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét szabályozó kormányhatározatok kormányzati
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
1. A Gazdaság-újraindítási Akciótervről szóló 1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2021. (II. 5.)
Korm. határozat] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. Az 1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat
2.1. 2. pontjában a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrészek helyébe a „területfejlesztési” szöveg, a „Határidő:
2021. március 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2022. november 30.” szöveg,
2.2. 3. pontjában a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrészek helyébe a „területfejlesztési” szöveg,
2.3. 6. pontjában a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrészek helyébe a „területfejlesztési” szöveg
lép.
3. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi
Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat
3.1. 5. pontjában a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrészek helyébe a „területfejlesztési” szöveg,
3.2. 2. mellékletében foglalt táblázat F:1. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.3. 2. mellékletében foglalt táblázat F:2. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.4. 2. mellékletében foglalt táblázat E:3. mezőjében a „2022. I. negyedév” szövegrész helyébe
a „2022. III. negyedév” szöveg,
3.5. 2. mellékletében foglalt táblázat F:3. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.6. 2. mellékletében foglalt táblázat F:4. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.7. 2. mellékletében foglalt táblázat F:5. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.8. 2. mellékletében foglalt táblázat F:6. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.9. 2. mellékletében foglalt táblázat F:7. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.10. 2. mellékletében foglalt táblázat F:8. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.11. 2. mellékletében foglalt táblázat F:9. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető miniszter, együttműködve
az emberi erőforrások miniszterével” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.12. 2. mellékletében foglalt táblázat F:10. mezőjében az „innovációért és technológiáért” szövegrész helyébe
a „kultúráért és innovációért” szöveg,
3.13. 2. mellékletében foglalt táblázat F:11. mezőjében az „innovációért és technológiáért” szövegrész helyébe
a „kultúráért és innovációért” szöveg,
3.14. 2. mellékletében foglalt táblázat F:17. mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős miniszter,
együttműködve a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel” szövegrész helyébe a „technológiai és ipari
miniszter” szöveg,
3.15. 2. mellékletében foglalt táblázat F:18. mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős miniszter,
együttműködve a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel” szövegrész helyébe a „technológiai és ipari
miniszter” szöveg,
3.16. 2. mellékletében foglalt táblázat F:19. mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrész
helyébe a „technológiai és ipari” szöveg,
3.17. 2. mellékletében foglalt táblázat F:20. mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrész
helyébe a „technológiai és ipari” szöveg,
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3.18. 2. mellékletében foglalt táblázat F:21. mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrész
helyébe a „technológiai és ipari” szöveg,
3.19. 2. mellékletében foglalt táblázat F:22. mezőjében az „innovációért és technológiáért felelős” szövegrész
helyébe a „technológiai és ipari” szöveg,
3.20. 2. mellékletében foglalt táblázat F:23. mezőjében a „belügyminiszter / emberi erőforrások minisztere”
szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.21. 2. mellékletében foglalt táblázat F:24. mezőjében a „belügyminiszter / emberi erőforrások minisztere”
szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.22. 2. mellékletében foglalt táblázat F:25. mezőjében az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe
a „belügyminiszter” szöveg,
3.23. 2. mellékletében foglalt táblázat E:30. mezőjében a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg,
3.24. 2. mellékletében foglalt táblázat F:30. mezőjében az „a Miniszterelnökséget vezető” szövegrész helyébe
a „területfejlesztési” szöveg
lép.
4. A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő projektek központi költségvetés
terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről szóló 1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat 1. pontjában
a „Miniszterelnökséget vezető” szövegrészek helyébe a „területfejlesztési” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1402/2022. (VIII. 16.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1037/2021. (II. 5.) Korm. határozathoz

1.

A

B

Programterület neve

Szakpolitikai felelős

2.

A. Demográfia és köznevelés

Kulturális és Innovációs Minisztérium
a Belügyminisztériummal együttműködve

3.

B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő

Kulturális és Innovációs Minisztérium a Technológiai és
Ipari Minisztériummal együttműködve

4.

C. Felzárkózó települések

Belügyminisztérium

5.

D. Vízgazdálkodás

Belügyminisztérium az Agrárminisztérium bevonásával

6.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Technológiai és Ipari Minisztérium

7.

F. Energetika (zöld átállás)

Technológiai és Ipari Minisztérium

8.

G. Átállás a körforgásos gazdaságra

Technológiai és Ipari Minisztérium

9.

H. Egészségügy

Belügyminisztérium

10.

I. Horizontális intézkedések

területfejlesztési miniszter
”
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A Kormány 1403/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
a MÁV-HÉV Zrt. vasútüzemeltetési infrastruktúráját érintő beruházásainak finanszírozásáról
A Kormány az elővárosi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése és emelése érdekében
1. egyetért a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.)
vasútüzemeltetési infrastruktúrájának részleges felújításával, és ennek keretében
a)
a H8/H9 vonalon Cinkota járműtelep, szerelőcsarnok VI. vágányának átépítésével,
b)
a H5 vonalon Békásmegyer fordítóvágányok kitérőcseréjével és
c)
a H8 vonalon a Kavicsbánya elágazás – Kistarcsa bal vágány átépítésével;
2. egyetért azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával történő, a fővárosi és elővárosi vasúti személyszállítási
közszolgáltatásokra vonatkozó 2021. évi elszámolása után a MÁV-HÉV Zrt.-t megillető, fennmaradt forrás az 1. pont
szerinti feladatok finanszírozása érdekében kerüljön felhasználásra legfeljebb 830 000 000 forint összegben, amely
alapján a MÁV-HÉV Zrt. kezdje meg az 1. pont szerinti kivitelezési munkák elvégzését;
3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy – a pénzügyminiszter egyetértésével – gondoskodjon a 2. pont
szerinti forrás 1. pont szerinti felhasználásáról.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1404/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
a hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat és
a református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról szóló
1874/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról
1. A hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról szóló 2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
1. mellékletében a „Támogatás 2018 (Ft)” és a „Támogatás összesen (Ft)” oszlopokban a Magyarországi Sajátjogú
Metropolitai Egyház Kedvezményezett az „A Görögkatolikus Metropólia fejlesztési céljainak támogatása” című
projekt sorában a „2 800 000 000” szövegrész helyébe a „3 157 844 200” szöveg, továbbá a „Görögkatolikus templom
és közösségi tér építése a fővárosban” című projekt sorában a „800 000 000” szövegrész helyébe a „442 155 800”
szöveg lép.
2. A református köznevelési intézmények és hitéleti célú fejlesztések támogatásáról szóló 1874/2020. (XII. 2.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázatban az 1. sorszámú beruházás „Kedvezményezett” oszlopában
a „Biai Református Egyházközség” szövegrész helyébe a „Dunamelléki Református Egyházkerület” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1405/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
egyetért
a)
az 1. mellékletben és a 2. mellékletben felsorolt projektek (a továbbiakban együtt: Projektek) összköltségének
növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b)
az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerinti, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat H oszlopa
szerinti többlettámogatásnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)
1–7. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP)
5–6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a Projektek keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–5. §-át nem kell alkalmazni;
3. egyetért azzal, hogy a 2. mellékletben foglalt táblázat I oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb
477 912 566 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – 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] 9. § (1) bekezdés f ) pontja
alapján – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív
programok 2014–2020 alcím, 2. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) és 3. Terület- és Településfejlesztési OP
(TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;
4. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projektek támogatási szerződéseinek 1–3. pontban
foglaltak szerinti módosításáról;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Projektekben foglalt forrás biztosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve
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D

Megítélt támogatás
(forint)

E

F

Hatályos

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

G

H

Megnövelt
támogatás

Projekt rövid bemutatása

legfeljebb
(forint)

A beruházás során korszerű, széles szolgáltatásportfólióval rendelkező
inkubátorház valósul meg Komárom városában, melynek alapterülete
2.

TOP-1.1.2-

Inkubátorház építése

Komárom Város

16-KO1-2017-00001

Komáromban

Önkormányzata

399 774 832

399 774 832

309 877 540

709 652 372

501,29 m2. Az építményben egy 100 fő befogadóképességű közösségi
és konferenciaterem, irodák (co-office-nak és 3D műhelynek), 2 tárgyaló,
kiszolgáló- és gépészeti helyiségek, egy C típusú e-autó-töltőállomás és
12 db parkoló kerül kialakításra.
Az önkormányzat Nagyfüged, Köztársaság út 36. szám alatt a projekt

3.

TOP-1.1.315-HE1-2016-00007

Helyi termelői
piac létesítése
Nagyfügeden

révén megvásárolt 727 m2-es telken 113,74 m2-es szilárd burkolattal
Nagyfüged Községi
Önkormányzat

26 419 226

26 419 226

22 336 011

48 755 237

ellátott piacot kíván létrehozni. A piacon kiszolgálópultok kerülnek
telepítésre, kialakításra kerül egy kis mosdóépület (10,4 m2), 6 db parkoló
és 10 db kerékpártároló. A projekt tartalmazza a működéshez szükséges
közműveket (víz, szennyvíz, világítás és 1 db térfigyelő kamera).
A projekt keretén belül egy beépítetlen telken egy 304 m2-es

4.

TOP-1.1.3-

Boldogi piac

Boldog Község

16-HE1-2017-00005

fejlesztése

Önkormányzata

42 218 610

42 218 610

20 961 560

63 180 170

beépítettségű új piacot kívánnak létrehozni a szükséges infrastrukturális
háttérrel együtt. A beruházás során az árusítótér, az oda vezető feltáró
gyalogosutak szilárd burkolattal kerülnek kialakításra.
A projekt során a Zselici térség turisztikai vonzerejének fejlesztése

5.

TOP-1.2.116-BA2-2020-00002

Aktív turisztikai
fejlesztés a Zselic
szívében

Baranya Megyei
Önkormányzat

valósulna meg két tevékenység által. Nagymáté melletti „Hollófészek”
130 000 000

130 000 000

41 732 286

171 732 286

tetőnél egy 25 méter magas kilátó épül, illetve Ibafán a pécsi Janus
Pannonius Múzeum és a Pécsi Püspökség gyűjteményére épített
dohányzástörténeti állandó kiállítás kerül megrendezésre.

7.

8.

9.

TOP-1.2.1-

Csinger-völgyi

Ajka Város

16-VE1-2019-00016

kerékpárút kialakítása

Önkormányzata

TOP-1.3.1-

Közlekedésfejlesztés

15-FE1-2021-00003

Fejér megyében III.

TOP-1.3.115-KO1-2021-00006

Zártkörűen Működő

Komárom-Esztergom

Zártkörűen Működő

megyében III.

Részvénytársaság

15-VS1-2021-00007

Vas megyében III.

164 278 956

363 646 381

A projekt keretében mindösszesen 9,329 km hosszon mellékút hálózati
1 500 000 000

1 500 000 000

164 272 507

1 664 272 507

Részvénytársaság

szakasz kerül felújításra. Megvalósítási helyszín: Mór, Pákozd, Pátka,
Sárbogárd
A projekt keretében mindösszesen 5,776 km hosszon mellékút hálózati

1 000 000 000

1 000 000 000

196 295 228

1 196 295 228

szakasz kerül felújításra. Megvalósítási helyszín: Bokod, Kesztölc, Kömlőd,
Tata

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő

a Bányászati Múzeum kerékpáros-elérhetősége és a városi kerékpárúthálózatnak a Kab-hegy kerékpárúttal való összekapcsolása érdekében.

Részvénytársaság
Magyar Közút Nonprofit

Közlekedésfejlesztés

199 367 425

Magyar Közút Nonprofit

Közlekedésfejlesztés

TOP-1.3.1-

Ajka–Csingervölgy városi kerékpárút létesítése, 1 db pihenővel,
199 367 425

A projekt keretében mindösszesen 5,0 km hosszon kerül sor 3 mellékút
1 000 000 000

1 000 000 000

155 902 754

1 155 902 754

hálózati szakasz felújításra. Megvalósítási helyszín: Kenyeri, Nagykölked,
Nárai, Radóckölked, Szombathely
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6.

TOP-1.3.116-GM1-2021-00002

Közlekedésfejlesztés

Magyar Közút Nonprofit

Győr-Moson-Sopron

Zártkörűen Működő

megyében III.

Részvénytársaság

A projekt keretében mindösszesen 7,614 km hosszon kerül mellékút
1 500 000 000

1 500 000 000

301 149 342

1 801 149 342

hálózati szakasz felújításra. Megvalósítási helyszín: Darnózseli,
Fertőszéplak, Hédervár, Rábaszentmihály, Rábcakapi, Tét, Töltéstava
A projekt keretében egy új, 7 férőhelyes, egycsoportos mini bölcsődei

11.

TOP-1.4.119-BK1-2020-00044

Fülöpjakabi Bölcső

Fülöpjakab Község
Önkormányzata

65 000 000

65 000 000

33 800 040

98 800 040

intézmény létesül Fülöpjakabon, az ahhoz tartozó infrastruktúra
kiépítésével, a szabályszerű működtetést biztosító eszközök beszerzésével
és az intézmény alapításához szükséges feltételek megteremtésével.
A projekt keretében a már működő mini bölcsőde szolgáltatás

12.

TOP-1.4.1-

Bölcsőde fejlesztés

Vámosújfalu Község

19-BO1-2019-00016

Vámosújfalun

Önkormányzata

118 613 306

118 613 306

89 444 647

208 057 953

átalakítására kerül sor, melynek keretében a jelenleg 7 fős férőhely
kapacitással működő mini bölcsőde helyett 12 férőhelyes új bölcsőde
jön létre.

13.

TOP-1.4.1-

Bölcsőde építése

Etyek Nagyközség

19-FE1-2019-00019

Etyeken

Önkormányzata

A projekt célja Etyek községben egy új bölcsőde megépítése, melyben
642 734 590

642 734 590

400 178 709

1 042 913 299

az újonnan létrehozott, 0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
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10.

férőhelyek száma 72.
Az új építés során a bölcsőde egy új csoportszobával, összesen

14.

TOP-1.4.1-

Új bölcsőde építése

Zsira Község

19-GM1-2019-00033

Zsirán

Önkormányzata

12 férőhellyel kerül kialakításra. Az építés energiahatékonysági és
120 000 000

120 000 000

84 191 660

204 191 660

akadálymentesítési szempontok figyelembevételével tervezett,
valamint megvalósul a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés
és a játszóudvar kialakítása.

15.

16.

17.

TOP-1.4.1-

Új bölcsőde építése

Kaba Város

19-HB1-2019-00026

Kabán

Önkormányzata

TOP-1.4.119-HE1-2019-00026
TOP-1.4.119-HE1-2019-00035

Minibölcsődei
férőhelyek kialakítása
Zagyvaszántón
Új bölcsődei
férőhelyek kialakítása
Kál Nagyközségben

Zagyvaszántó Községi
Önkormányzat
Kál Nagyközségi
Önkormányzat

A projekt keretében 3 csoportszobás bölcsődei épület építése tervezett,
350 000 000

350 000 000

131 346 374

481 346 374

lehetőség.
A projekt keretében egy csoportszobás, új mini bölcsőde épül, melyben
94 744 878

94 744 878

77 797 027

172 541 905

18.

Samufalvi Óvoda és

Vértesszőlős Község

19-KO1-2019-00014

Bölcsőde, bölcsődei

Önkormányzata

250 000 000

250 000 000

101 688 073

351 688 073

280 000 000

280 000 000

239 141 523

519 141 523

TOP-1.4.1-

Minibölcsőde

Galgaguta Község

19-NG1-2019-00012

kialakítása Galgagután

Önkormányzata

A projekt keretében egy új, kettőcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde
építését tervezik Kál Nagyközségben.
A projekt keretében új bölcsőde építését tervezik, melyben az újonnan
létrehozott, 0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma 24.

telephely építése
19.

az újonnan létrehozott, 0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma 8.

Vértesszőlősi
TOP-1.4.1-

mellyel összességében 42 kisgyermek (0–3 éves korú) ellátására nyílik

Jelen projekt célja egy újonnan épülő, 8 fős mini bölcsőde építése,
110 088 350

110 088 350

46 017 765

156 106 115

mely egy telken fog elhelyezkedik a jelenleg működő óvodával és
a kultúrházzal.

5835

5836

A Nyíregyházi
Egyházmegye
gyermekjóléti
20.

TOP-1.4.119-SB1-2019-00011

szolgáltatásának
fejlesztése új
görögkatolikus

Nyíregyházi
Egyházmegye

A projekt célja egy földszintes, négy gyermekszobás bölcsőde
550 000 000

598 839 798

89 825 970

688 665 768

megépítése, melynek keretében az újonnan létrehozott,
0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 48 fő.

bölcsőde
létrehozásával
Nyírbátorban
Nyíregyházi
Egyházmegye
Gyermekjóléti
21.

TOP-1.4.119-SB1-2019-00012

szolgáltatásának
fejlesztése új
görögkatolikus

Nyíregyházi
Egyházmegye

A projekt célja egy földszintes, négy gyermekszobás bölcsőde
550 000 000

602 803 046

90 420 457

693 223 503

megépítése, melynek keretében az újonnan létrehozott,
0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 48 fő.

Bölcsőde
létrehozásával
Mátészalkán
Nyíregyházi
Egyházmegye
Gyermekjóléti
22.

TOP-1.4.119-SB1-2019-00013

szolgáltatásának
fejlesztése új
görögkatolikus

Nyíregyházi
Egyházmegye

A projekt célja egy földszintes, négy gyermekszobás bölcsőde
550 000 000

598 839 798

89 825 970

688 665 768

megépítése, melynek keretében az újonnan létrehozott,
0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 48 fő.

Bölcsőde
létrehozásával
Fehérgyarmaton
Nyíregyházi
Egyházmegye
Gyermekjóléti
TOP-1.4.119-SB1-2019-00015

fejlesztése új
görögkatolikus

Nyíregyházi
Egyházmegye

A projekt célja egy földszintes, négy gyermekszobás bölcsőde
550 000 000

598 839 798

89 825 970

688 665 768

megépítése, melynek keretében az újonnan létrehozott,
0–3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 48 fő.

Bölcsőde
létrehozásával
Vásárosnaményban

24.

TOP-2.1.116-HB1-2017-00004

Barnamezős
beruházás
Vámospércsen

Jelen projektben egy rendezvényház kerül megépítésre a területen, mely
Vámospércs Városi
Önkormányzat

149 995 230

149 995 230

92 008 517

242 003 747

100 fő befogadására lesz alkalmas. A rendezvényház megépítésével
és az annak működéséhez szükséges eszközök beszerzésével egy
gazdaságélénkítő beruházás valósul meg.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 136. szám

23.

szolgáltatásának

25.

a zöld város –

Füzesabony Városi

15-HE1-2016-00006

belvárosi területek

Önkormányzat

A projekt keretében Füzesabony belvárosi területének zöldfelületi
1 150 000 000

1 958 781 612

145 166 925

2 103 948 537

parkolóépítés, út- és járdaépítés valósul meg.

rehabilitációja

A projekt keretében sor kerül a Palóc liget, a Gregori park, a Hősök tere,

Zöld csiga –
26.

TOP-2.1.2-

Balassagyarmat

Balassagyarmat Város

15-NG1-2016-00002

zöldterületeinek

Önkormányzata

a Ligeti sétány, az Ipoly holtág és az Ipoly part városi zöldterületek
999 981 730

999 981 730

403 220 668

1 403 202 398

szolgáló kiszolgálóépület felújítása is része a projektnek.

Többgenerációs

A tervezett fejlesztés céljaként Balassagyarmaton a város jelentős

TOP-2.1.2-

városi aktív rekreációs

Balassagyarmat Város

16-NG1-2017-00003

zöldterület létrehozása

Önkormányzata

238 500 000

238 500 000

126 105 733

364 605 733

Balassagyarmaton

zöldfelületeinek felújítása, aktív rekreációs területek kialakítása,
önkormányzati tulajdonú üzlet- és szolgáltatóhelyiségek felújítása
tervezett.

Települési
28.

felújítására, kialakítására, aktív rekreációs elemek, fasorok létrehozására.
Emellett önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, mozi, kulturális célt

megújítása

27.

rekonstrukciója, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése,

TOP-2.1.3-

környezetvédelmi

Mecsér Község

16-GM1-2021-00059

infrastruktúra-

Önkormányzata
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Füzesabony,
TOP-2.1.2-

A projekt célja összehangolt vízelvezető rendszer kialakítása. Fejlesztéssel
50 000 000

50 000 000

16 176 400

66 176 400

érintett utcák: Ady Endre utca, Kossuth L. u. és Petőfi S. u. vízelvezetése,
árokkialakítás. Az építési szakasz 642 m hosszú.

fejlesztése Mecséren

A projekt célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz29.

TOP-2.1.316-KO1-2021-00039

Tata város csapadékvíz
elvezetésének
fejlesztése

Tata Város
Önkormányzata

elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely
998 220 000

998 220 000

173 847 073

1 172 067 073

vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni a befogadóba az egyszerre
lehulló nagy mennyiségű csapadékot. Csapadékvíz-védelmi létesítmény
hossza 1755 m.

Kisvárda
30.

TOP-2.1.3-

csapadékelvezető

Kisvárda Város

16-SB2-2021-00055

hálózatának fejlesztése

Önkormányzata

A projekt keretein belül Kisvárda Város csapadékelvezető hálózata
497 561 395

497 561 395

183 282 216

680 843 611

3778 m hosszon kerül fejlesztésre a II. ütemeként, kapcsolódva
a korábban megvalósított I. ütemhez.

II. ütem
Balatongyörökön,
31.

TOP-2.1.3-

71. sz. főút melletti

Balatongyörök Község

16-ZA1-2021-00069

csapadékcsatorna

Önkormányzata

116 600 000

116 600 000

56 837 507

173 437 507

A projekt keretében 1345,21 folyóméter hosszan csapadékcsatorna
kiépítésére kerül sor.

építése
Csanádpalota–
32.

TOP-3.1.115-CS2-2019-00001

Pitvaros–Mezőhegyes
hivatásforgalmi
kerékpárút
megépítése

A projekt során Csongrád-Csanád megye – Békés megye közúti
Csongrád-Csanád
Megyei Önkormányzat

1 099 676 260

1 099 676 260

1 656 538 864

2 756 215 124

határától kerékpárút építése valósul meg Pitvaros településen keresztül
Csanádpalota városig, 11,752 km hosszban, a 4434 jelű
(Gyula–Pitvaros–Makó) összekötő út mentén.

5837

úgy, hogy egyrészt a Szihalom településről Füzesabonyba kerékpárral

5838

A projekt során Füzesabony és Szihalom közötti kerékpárút létesül
munkába járók hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági kerékpárútként
33.

TOP-3.1.115-HE1-2016-00003

Füzesabony–Szihalom
között kerékpáros
infrastruktúra építése

Füzesabony Városi
Önkormányzat

történő használatát, másrészt a Füzesabonyi járás székhelytelepülésének
230 000 000

275 537 712

37 117 084

312 654 796

a Zsóry fürdővel történő turisztikai célú összeköttetését biztosítja.
Hosszú távon a NIF Zrt. által megvalósítandó, Füzesabony–Maklár közötti
kerékpárút megépítése és a 3. sz. főút mentén Szihalom és Mezőkövesd
között meglévő kerékpárút összefüggő, egységes kezelését teszi lehetővé
4,9130 km hosszon.

Orosháza Város
34.

TOP-3.1.1-

kerékpárforgalmi

Orosháza Város

16-BS1-2017-00008

hálózatának fejlesztése

Önkormányzata

398 821 090

398 821 090

165 962 637

564 783 727

A projekt során Orosháza belterületén 2,79 km hosszon kerékpárlétesítmény valósul meg.

I. ütem

35.

36.

TOP-3.2.116-BO1-2020-00163

TOP-4.3.116-JN1-2020-00010

Községháza
energetikai felújítása
Sajószögeden
Jászkisér város
szegregált területeinek
rehabilitációja

A projekt célja Sajószöged Községházának energetikai korszerűsítése,
Sajószöged Községi
Önkormányzat

30 000 000

30 000 000

17 193 590

47 193 590

melynek keretében az épület külső határolószerkezeteinek szigetelése,
nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer telepítése
valósul meg.
A projektben szociális bérlakások és 1 szolgálati bérlakás felújítása

Jászkisér Város
Önkormányzata

300 000 000

300 000 000

164 478 022

464 478 022

valósul meg, továbbá 950 m úthálózat fejlesztése, 250 m járda fejlesztése,
2 db közösségi tér kialakítása, 1 db közösségi célú épület felújítása, kerítés
fejlesztése és parkolók kialakítása.
A foglalkoztatási együttműködés (paktum) a térség érintett szereplőinek
(önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi, civil-, képzőszervezetek)

Csongrád-Csanád

széles körének bevonásával, konkrét munkaerőigényekre alapozott

Megyei Gazdaság- és
37.

toborzással, képzéssel, bér- és bérköltség-, illetve vállalkozóvá

TOP-5.1.1-

Foglakoztatás-

Csongrád-Csanád

15-CS1-2016-00001

Fejlesztési

Megyei Önkormányzat

1 000 000 000

1 559 176 848

3 090 799

1 562 267 647

Együttműködési

válási támogatással kívánja segíteni a foglalkoztatás bővítését.
A többlettámogatás a paktum projektek működését támogató
informatikai rendszerek – Integrált Munkaügyi Rendszer (IR), Terület- és

Program (Paktum)

Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi Rendszer
adatkapcsolatának megteremtéséhez szükséges.

Gazdaságélénkítő,

Pécsett a Füzes-dűlő út kiépítése 600 méter hosszon valósul meg.

iparterületek feltáró
38.

A projekt keretében továbbá a pellérdi kerékpárút nyugati elkerülőúton

TOP-6.1.5-

kelet-nyugati út

Pécs Megyei Jogú Város

15-PC1-2016-00004

kialakítása III. ütem:

Önkormányzata

252 000 000

252 000 000

181 205 076

433 205 076

Füzes dűlő és Nyugati

közvilágítás is kiépítésre kerül.
A projekt keretében Tatabánya, Bánhida–Sárberek városrészek között

Bánhida és Sárberek
TOP-6.1.5-

városrészek

Tatabánya Megyei Jogú

16-TB1-2017-00002

összekötését biztosító

Város Önkormányzata

útfejlesztés

kerékpárút kijelölésére/építésére is sor kerül az Expo Center – Megyeri
út csomópontig 1260 fm hosszúságban, valamint az új útszakasz mellett

ipari út összekötése

39.

történő átvezetése mellett a Füzes-dűlőn keresztül kiépülő út mellett

megvalósul a hiányzó közlekedési összeköttetés. A tervezett út alulról
3 377 705 733

3 377 705 733

246 792 460

3 624 498 193

keresztezi a Budapest–Hegyeshalom közötti vasutat. A vasúti híd
felújítására és a vasutat alulról keresztező út esetében közúti aluljáró
kiépítésére is sor kerül.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 136. szám

(TOPPIR) – az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszerrel (OTR) való

40.

szigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, a tetőfödémek

TOP-6.2.1-

Program Szegeden –

Szeged Megyei Jogú

15-SG1-2016-00007

I. ütem; Tünde téri

Város Önkormányzata

224 232 453

224 232 453

106 047 427

330 279 880

Óvoda fejlesztése

hőszigetelését, fűtésrendszer korszerűsítését, vizesblokkjai felújítását,
közös tereinek burkolatcseréjét, udvarának rendezését. Továbbá
a tagóvoda infrastrukturális felújítása, az udvar, játszóudvar felújítása és
eszközbeszerzése valósul meg.
A projekt célja a szegedi Szentmihályi Bölcsőde épületének
energetikai felújítása, amelynek keretében a homlokzati nyílászárók

Bölcsődefejlesztési
41.

cseréje, homlokzat utólagos hőszigetelése, tető felújítása, tetőfödém

TOP-6.2.1-

Program Szegeden;

Szeged Megyei Jogú

16-SG1-2017-00003

Szentmihályi Bölcsőde

Város Önkormányzata

65 468 365

65 468 365

27 891 033

93 359 398

fejlesztése

hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés, vizesblokkok felújítása, elektromos
hálózat felújítása, épületgépészeti rendszer felújítása valósul meg.
A projekt keretében udvari játszóeszközök is beszerzésre kerülnek, illetve
a bölcsőde működéséhez szükséges, elhasználódott eszközök cseréje is
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A tervezett beruházás magában foglalja az óvoda épületének külső
Óvodafejlesztési

megtörténik.
A projekt során Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata bölcsődei
42.

TOP-6.2.1-

Bölcsődei férőhelyek

Kaposvár Megyei Jogú

19-KA1-2019-00002

kialakítása, bővítése

Város Önkormányzata

500 000 000

500 000 000

181 893 704

681 893 704

ellátásának fejlesztése valósul meg 3 új bölcsődei csoportszoba és
az ehhez kapcsolódó kiszolgálófunkciók kialakításával, mely során
42 új bölcsődei férőhely kerül létrehozásra.
A projekt keretében a Klapka utcai bölcsődei telephely részleges

43.

TOP-6.2.119-KE1-2019-00003

Bölcsődei ellátás
fejlesztése
Kecskeméten

Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata

kiváltásával és átépítésével egy 4 csoportos, 56 gyermek ellátására
1 247 513 880

1 347 513 680

457 284 419

1 804 798 099

alkalmas intézmény alakul ki az új Bajza utcai telephelyen. A Klapka utcai
intézmény részleges kiváltását célzó projekt keretében összességében
1 új csoportszobával, 12 férőhellyel történő bővítés valósul meg.

Leromlott
44.

TOP-6.7.1-

városi területek

16-HM1-2017-00001

rehabilitációja
Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város

A projekt célja az akcióterületen lévő 118 lakás energiahatékonyság
233 000 000

233 000 000

357 358 745

590 358 745

Önkormányzata

javulását eredményező felújítása, továbbá Közösségi ház, fedett burkolt
tér, kerítés építése és eszközbeszerzés.
A projekt során a Forgách-telepi szegregátum teljes területe megújul:
21 épület közül 9 db elbontásra kerül, 11 db épületben 38 szociális

45.

TOP-6.7.1-

Forgách-telepi

Salgótarján Megyei Jogú

16-ST1-2017-00002

városrehabilitáció

Város Önkormányzata

bérlakás, egy épületben pedig Közösségi ház (teljes bútorzattal) kerül
596 460 474

596 460 474

534 263 610

1 130 724 084

kialakításra. A fejlesztés keretében megoldódik minden ingatlan városi
közműhálózatokra történő csatlakozása. Emellett kivitelezésre kerül
egy két nyomsávú úttest gyalogosjárdával, valamint 2 db, az útra
merőleges beállású parkolósáv és egy játszótér.

46.

TOP-7.1.1-16H-ERFA-2020-00752

Erzsébet Liget
közösségi szabadidő
park és közösségi tér

Helikon Liget Egyesület
Keszthely

9 889 999

9 889 999

3 117 343

13 007 342

A projekt keretében egy 9 × 9 m alapterületű, 8 szögletű faszerkezetű,
lemezfedésű nyitott építmény készül.

5839

47.

VEKOP-5.3.3-17-201700012

csomópont építése
a Vadlúd utcai
csomópontban a 8104
jelű úton

(Érd–Tárnok) – Sóskúti út (Érd–Tárnok) – Rákóczi út (Tárnok)

Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
(konzorciumvezető)

5840

A projekt megvalósítása során a Vadlúd utca (Érd–Tárnok) – Zámori út
Körforgalmú

keresztezésében körforgalmú csomópont építését tervezi Érd Megyei
781 650 000

781 650 000

124 037 937

905 687 937

Jogú Város Önkormányzatának konzorciumi partnere, a NIF Zrt. A projekt
során szabványoknak megfelelő körforgalmú csomópont, buszöböl

NIF Zrt.

és megállóhely, hozzá vezető gyalogjárda, közvilágítás, csapadékvízelvezetés és a szükséges közműkiváltások fognak megvalósulni.

Az Érd, Iparos út –
Folyondár utca
48.

VEKOP-5.3.3-17-201700014

közötti szakasz
rekonstrukciója
jelzőlámpás
csomópont

A projekt megvalósítása során a Törökbálinti út (Érd) felújítása az Iparos út

Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
(konzorciumvezető)

(Érd) – Szövő utca (Érd) közötti útszakaszon, valamint a Törökbálinti út
638 700 000

638 700 000

302 065 968

940 765 968

(Érd) – Szövő utca (Érd) – Folyondár utca (Érd) keresztezésében
jelzőlámpás kereszteződés kiépítését tervezi Érd Megyei Jogú Város

NIF Zrt.

Önkormányzatának konzorciumi partnere, a NIF Zrt.

kialakításával
A projekt keretében Pilisborosjenő Község Önkormányzata
két csoportszobás (2 × 12 fős) bölcsődét szeretne létrehozni új épület
építésével, mely a Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde óvodai-

Pilisborosjenő
49.

VEKOP-6.1.1-21-2021-

község Mesevölgy

Pilisborosjenő Község

00022

Óvoda és Bölcsőde–

Önkormányzata

bölcsődei komplexum új része lenne. Az épületben a csoportszobák
439 213 898

439 213 898

97 987 395

537 201 293

mellett minden kiszolgálóhelyiség megtalálható (melegítőkonyha,
tejkonyha stb.), a kertben játszóudvar, az utcafronton nagycsaládos

Bölcsődeépítés

és mozgáskorlátozott parkolóhelyek, kerékpár- és babakocsi-tároló,
komplett eszközbeszerzésére is sor kerül. Az új bölcsőde 24 újonnan
létrehozott férőhelyet biztosít.
Tápiógyörgye Község Önkormányzata a projekt során egy új,
2 csoportszobás bölcsődei telephely létrehozását szeretné megvalósítani

Virágos bölcsőde –
50.

meglévő, használaton kívüli, önkormányzati tulajdonban álló épület

VEKOP-6.1.1-21-2021-

Új bölcsődei

Tápiógyörgye Község

00031

telephely kialakítása

Önkormányzata

286 252 201

286 252 201

79 888 553

366 140 754

Tápiógyörgyén

felújításával, korszerűsítésével, átalakításával, bővítésével. A pályázat
keretében eszközbeszerzést, megújuló energiaforrások telepítését,
játszóudvar, kerékpártároló és babakocsi-tároló, pakolók, kamera- és
riasztórendszer kialakítását valósítják meg. A fejlesztés eredményeképp
A projekt során 2 db 58 lakásos lakóépület teljes rehabilitációját,

Budapest Főváros
51.

VEKOP-6.2.1-15-201600002

Fáy utca és környéke

XVIII. kerület

integrált szociális

Pestszentlőrinc-

rehabilitációja

Pestszentimre
Önkormányzata

8 db önkormányzati ingatlan és egyes udvarok felújítását,
1 500 000 000

1 500 000 000

128 546 081

1 628 546 081

2 db üzlethelyiség közösségi célra történő átalakítását, valamint
kapcsolódó épületek bontását kívánja megvalósítani az önkormányzat,
az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózását,
társadalmi integrációját szolgáló komplex „szoft” programokkal együtt.
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24 újonnan létrehozott bölcsődei férőhely jön létre.

A

B

C

D

E

1.

Kedvezményezett neve

Megítélt TOP
támogatás (forint)

A TOP keretében
finanszírozandó
összeg
(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés f ) pontja
alapján a TOP hazai
társfinanszírozáson
felül finanszírozandó
összeg
(forint)

Helyi termékek
piacra jutását segítő
agrárlogisztikai
fejlesztések
Nyírvasváriban

Nyírvasvári Község
Önkormányzata

146 581 700

191 730 950

Új piac kialakítása Mérken

Mérk Nagyközség
Önkormányzat

77 826 100

77 826 100

Projekt
azonosító száma

Projekt megnevezése

3.

TOP-1.1.315-SB1-2016-00008

4.

TOP-1.1.315-SB1-2016-00014

2.

5.

F

G

H

Hatályos forrásszerkezet

TOP-1.1.315-VS1-2020-00010

VÁSÁR-TÉR, helyi piac
létesítése Körmenden

Körmend Város
Önkormányzata

400 000 000

400 000 000

I

J

Változás

K

L

M

Módosított forrásszerkezet

Módosítás előtti
összköltség
(forint)

A TOP keretében
finanszírozandó
összeg
(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés f ) pontja
alapján a TOP hazai
társfinanszírozáson
felül finanszírozandó
összeg
(forint)

A TOP keretében
finanszírozandó
összeg
(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés f ) pontja
alapján a TOP hazai
társfinanszírozáson felül
finanszírozandó összeg
(forint)

Módosítást
követő
összköltség
legfeljebb
(forint)

0

191 730 950

3 655 425

1 266 825

195 386 375

1 266 825

196 653 200

A projekt célja Nyírvasváron mezőgazdasági
zöldségtároló csarnok, raktár kialakítása. A projekt
keretében a csarnoképület acél vázszerkezetére
kialakításra kerül egy fedett tárolószín.

0

77 826 100

-19 431 822

20 069 265

58 394 278

20 069 265

78 463 543

A projekt keretében Mérk településen piacépület
kialakítása valósul meg fedett árusítóhelyekkel,
gombavizsgálóval, akadálymentes vizes- és
hulladéktároló helyiségekkel.

452 832 446

A projekt keretében Körmenden egy
282,53 négyzetméter alapterületű piactér és
egy 475,24 négyzetméter alapterületű,
vásárcsarnokként is üzemelő épület
rendezvénytérrel kerül megvalósításra. Az épület
körül parkolók, köztük akadálymentes parkoló
is kialakításra kerül. A piachoz szükséges
infrastruktúra kialakítása is a projekt része.

0

400 000 000

-52 315 372

105 147 818

347 684 628

105 147 818

Projekt rövid bemutatása

TOP-1.2.116-BS1-2018-00010

Erzsébet-ligeti Pavilon
turisztikai fejlesztése

Szarvas Város
Önkormányzata

333 000 000

333 000 000

0

333 000 000

186 438 791

24 229 232

519 438 791

24 229 232

543 668 023

7.

TOP-1.4.116-BK1-2017-00022

Akasztói Napközi
Otthonos Óvoda
Fejlesztése

Akasztó Község
Önkormányzata

123 000 000

133 175 623

0

133 175 623

7 791 706

1 987 833

140 967 329

1 987 833

142 955 162

A projekt keretében Akasztó Napközi Otthonos
Óvodájának új épületszárnnyal való bővítése
valósul meg. A projekt keretében megújuló energia
kiépítése, parkolóhely kialakítása is megvalósul.

8.

TOP-1.4.119-BK1-2019-00036

Családi bölcsődei
férőhelyek kialakítása
új telephely létesítéssel
a Bababirtok Egyesületnél

Bababirtok Egyesület

133 960 954

133 960 954

0

133 960 954

0

2 771 846

133 960 954

2 771 846

136 732 800

A projekt keretében Baja kiscsávolyi városrészében
három csoportszobás bölcsőde építésére kerül sor
a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel és füvesített
játszóudvarral.

9.

TOP-2.1.215-JN1-2016-00009

Zöld város kialakítása
a Kakat-ér mentén,
Kunhegyes belterületén

Kunhegyes Város
Önkormányzata

556 868 901

A projekt során a Kunhegyesi Kakat-ér
nyomócső-kiépítése valósul meg 666 m hosszan,
továbbá a 0+880 – 3+431 km szelvények között
2 m szélességben sétaút létesül, melyből 275 m
hosszon kereskedelmi/szolgáltató tér kialakítására
is sor kerül.

10.

TOP-3.1.116-BA1-2017-00010

Nyeregbe
az Ormánságban

Sellye Város
Önkormányzat

129 170 472

A projekt során Sellye belvárosában, a Fürdő utca
lehatárolt részén nyitott kerékpársáv létesítése,
ennek megvalósításához szükséges útszélesítéssel,
valamint az Ifjúság és a Széchenyi utcákban nyitott
kerékpársáv létesítése felfestéssel valósul meg
1,1200 km hosszan.

417 400 000

107 588 928

417 400 000

109 224 708

0

0

417 400 000

109 224 708

0

0

139 468 901

19 945 764

417 400 000

109 224 708

139 468 901

19 945 764

5841

6.

Az Erzsébet-liget Pavilon épület tervezett funkciója
a szomszédos Liget Wellness és Konferencia
Hotel szolgáltatásait kiegészítve rendezvények,
konferenciák, tudományos előadások, kulturális
rendezvények, előadások, kiállítások, egyéb
városi rendezvények lebonyolítására szolgál.
A meglévő pavilonépület felújítása, korszerűsítése,
hőszigetelése mellett kiállítóterem és a hozzájuk
tartozó kiszolgálóhelyiségek készülnek;
tálalókonyha, vizesblokkok, ruhatár, információs
pult, gépészeti helyiség, közlekedő és átrium
létesülnek.
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2. melléklet az 1405/2022. (VIII. 16.) Korm. határozathoz

TOP-3.1.116-BS1-2017-00013

12.

TOP-3.2.115-NG1-2016-00059

Nemti Község
Gesztenyefa Óvoda
Energetikai Korszerűsítése

Nemti Község
Önkormányzata

24 398 704

31 699 965

0

31 699 965

0

1 616 202

31 699 965

13.

TOP-3.2.116-BA1-2017-00015

A Margitta Művelődési
Ház épületének
energetikai korszerűsítése

Mohács Város
Önkormányzata

47 841 510

47 841 510

0

47 841 510

0

1 756 390

47 841 510

14.

TOP-3.2.116-BO1-2017-00059

Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
Vámosújfaluban

Vámosújfalu Község
Önkormányzata

Szarvas Város
Önkormányzata

500 000 000

46 424 256

500 000 000

46 424 256

0

0

500 000 000

46 424 256

0

12 960 068

14 747 887

13 303 436

500 000 000

59 384 324

514 747 887

A projekt keretében kerékpárforgalmi
létesítmény kialakítása valósul meg Szarvas és
Békésszentandrás közigazgatási területein összesen
7599,3 m kerékpárforgalmi létesítménnyel,
melyből kerékpárút-felújítás 3409,68 m,
4189,62 m kerékpárosnyom-kialakítás és
kerékpárút-építés.

1 616 202

33 316 167

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában
álló óvoda épületének energetikai korszerűsítését
tervezik külső határolószerkezetek hőszigetelésével,
nyílászárócserével, akadálymentesítéssel, napelemtelepítéssel, továbbá fűtéskorszerűsítéssel.

1 756 390

49 597 900

A projekt keretében a mohácsi Margitta Művelődési
Ház energetikai korszerűsítése valósul meg teljes
épületszerkezeti felújítás során.

72 687 760

A projekt átfogó célja, egyben szükséglete
a tervezetben szereplő, önkormányzati tulajdonban
lévő Polgármesteri Hivatal (3941 Vámosújfalu,
Csécsi Nagy Pál út 8., hrsz. 98.) épületének
energetikai jellegű felújítása, korszerűsítése.

14 747 887

13 303 436

TOP-3.2.116-HE1-2017-00033

Energetikai korszerűsítés
Csányon

Csány Község
Önkormányzata

149 210 693

149 210 693

0

149 210 693

0

18 068 861

149 210 693

18 068 861

167 279 554

16.

TOP-4.2.115-BO1-2016-00029

Új épület építése
az Öregek Napközi
Otthonának Monokon

Monok Község
Önkormányzata

90 000 000

90 000 000

0

90 000 000

38 025 778

20 640 259

128 025 778

20 640 259

148 666 037

A projekt keretében Monok Község Önkormányzata
egy új épület építését tervezte, a község egész
területén működő, szociális nappali ellátás
biztosítására, teljes akadálymentesítéssel,
tálaló-/melegítőkonyha kialakításával.

TOP-6.6.215-SG1-2016-00004

Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
az SZKTT ESZI
Kereszttöltés utcai
telephelyén

Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása

73 419 939

A projekt célja Szeged SZKTT ESZI Kálvária
sugárúti szociális épület átalakítása, felújítása,
melynek keretében az épületgépészet felújítása,
konyhafejlesztése és eszközök, bútorok, felszerelési
tárgyak beszerzése valósul meg.

341 856 427

Az Emberpalánta 2021 Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 3 db családi bölcsőde
bölcsődehálózati létesítését szeretné megvalósítani
Halásztelken új épület építésével. A fejlesztés
eredményeképp 21 újonnan létrehozott, 0–3 éves
gyermekek elhelyezését biztosító férőhely jön létre,
valamint az újonnan létrehozott munkahelyek
száma 5 db. Alapellátáson túli szolgáltatásként
a tervezett játszócsoportba egyszerre 5 szülőt és
gyermekét fogják tudni fogadni, valamint időszakos
gyermekfelügyeletet is fognak vállalni. A projekt
során eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások
telepítése, játszóudvar, kerékpártároló és babakocsitároló, pakolók, kamera- és riasztórendszer
kialakítása is megvalósul.

17.

18.

VEKOP-6.1.1-21-202100013

Családi Bölcsődék
Kialakítása Halásztelken

Emberpalánta 2021
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

66 322 890

251 483 538

66 322 890

251 483 538

0

0

66 322 890

251 483 538

4 577 891

0

2 519 158

90 372 889

70 900 781

251 483 538

2 519 158

90 372 889

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 136. szám

15.

A projekt keretében a Csányi Önkormányzat
tulajdonában lévő három épületen (Óvoda,
Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal)
épületenergetikai korszerűsítés valósul meg
építészeti korszerűsítés, nyílászárócsere, utólagos
hőszigetelés, gépészeti korszerűsítés, új fűtési
rendszer kiépítése és akadálymentesítése révén.

5842

11.

Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés
Kerékpáros közlekedés
fejlesztése Szarvason és
Békésszentandráson

5843
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A Kormány 1406/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Felzárkózási együttműködések támogatása” című
projekt tekintetében a támogatási összeg 2%-át meghaladó ingatlanvásárláshoz történő hozzájárulásról
A Kormány 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]
5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Felzárkózási
együttműködések támogatása” című projekt tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
3.3.6.4. pontja szerinti százalékos korlátot meghaladó mértékű ingatlanvásárláshoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése
keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című kiemelt projekt összköltségének
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 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 f ) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése
keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt (a továbbiakban: projekt)
összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-ában foglalt jogkörében eljárva
úgy határoz, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell
alkalmazni,
d)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
az e határozat hatálybalépését követő 30 napon belül
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:43b mezőjében a „2,38” szövegrész helyébe a „2,74” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

5844

1. melléklet az 1407/2022. (VIII. 16.) Korm. határozathoz
D

E

F

G
EFOP 2. prioritás

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett
neve

Eredeti támogatás/

Hatályos

Hatályos

terhére történő

összköltség

támogatás összeg

összköltség

többletforrás

(forint)

(forint)

(forint)

legfeljebb
(forint)

H

I

Projekt megnövelt

Projekt megnövelt

támogatási összege

összköltsége

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

J

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a pszichiátriai és
addiktológiai szakellátások minőségének,
valamint az azokhoz való hozzáférés
javítása és ezáltal a lakosság mentális
egészségi állapotának fejlesztése,
A pszichiátriai

összhangban az Egészséges

ellátórendszer

Magyarország 2014−2020 egészségügyi

strukturált
2.

ágazati stratégia célkitűzéseivel.

EFOP-2.2.0-16-

fejlesztése keretében

Országos Kórházi

2016-00005

szakellátások

Főigazgatóság

2 300 000 000

2 375 605 227

2 831 026 587

358 749 848

2 734 355 075

3 189 776 435

Speciális célok továbbá: pszichiátriai
és addiktológiai betegek lakossághoz

minőségének és

közeli egészségügyi ellátásához való

hozzáférésének

hozzáférésének javítása, a pszichiátriai

javítása

és addiktológiai fekvőbeteg-szakellátás
lehetséges lerövidítése, kiváltása,
a gondozóintézeti gondozás ellátási
minőségének és hatékonyságának
javítása, valamint a humán kompetenciák
fejlesztése.
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A Kormány 1408/2022. (VIII. 16.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00057 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal Kompolton (ERFA)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az ingatlanvásárlás
költségtípus mértékétől történő eltérésről
A Kormány
1. 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] 4. § (1) bekezdés
f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00057 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal Kompolton (ERFA)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével,
az 1. melléklet szerint,
b)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott, összesen
legfeljebb 53 818 675 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a központi költségvetés
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;
3. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul a projekt tekintetében
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott ingatlanvásárlás költségtípustól
történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket meghaladó
mértékű – eltéréshez.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

5846

1. melléklet az 1408/2022. (VIII. 16.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

A 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 9. §

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Projekt hatályos

(1) bekezdés f ) pontja

támogatási szerződés

alapján az EFOP

szerinti összköltsége

előirányzat hazai

(forint)

társfinanszírozása

Projekt megnövelt
összköltsége

Projekt rövid bemutatása

(forint)

terhére finanszírozandó
összeg (forint)

2.

EFOP-2.4.1-162017-00057

Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex
programokkal Kompolton
(ERFA)

Kompolt Községi
Önkormányzat

200 000 000

53 818 675

253 818 675

A projekt keretében
5 db szociális bérlakás,
egy Csillag Szolgáltató
Pont és egy Csillag
Szolgáltatóház kialakítása
történik meg.
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