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Kormányrendeletek

A Kormány 31/2022. (II. 4.) Korm. rendelete
a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bp) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„8. § A miniszter határon túli jogi személlyel, határon túli szervezettel, külföldi jogi személlyel, külföldi szervezettel
(a továbbiakban együtt: külföldi szervezet) sportakadémiai feladatok ellátására irányuló együttműködési
megállapodást köthet, amelyhez az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
kormányrendelet alapján állami sportcélú támogatást is nyújthat. A megállapodás megkötését megelőzően
a miniszter megvizsgálja, hogy a külföldi szervezet működése összhangban van-e a sportakadémiai működés
követelményeivel. A külföldi szervezetek sportszakmai koordinálását a sportágspecifikus módszertani központ
látja el.”
2. §		
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a Tao. tv. szerint látvány-csapatsportágnak minősülő
a) kézilabda sportágban legfeljebb 6,
b) kosárlabda sportágban legfeljebb 4,
c) labdarúgás sportágban legfeljebb 12,
d) jégkorong sportágban legfeljebb 4
sportakadémiával köthet keretmegállapodást.”
3. §		
A Rendelet 15/C. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatás felhasználása során a 2/A. §-ban meghatározott utánpótlás korosztályok alsó határa a kiemelt
régiós alközpontok esetében nem alkalmazandó. A kiemelt régiós alközpontok az állami sportcélú támogatást
a teljes utánpótlás korosztályra – ideértve a pre-akadémiai korosztályt is – felhasználhatják. A kiemelt régiós
alközpontok esetében a támogatás felhasználásának rendje a szövetségi versenyeztetés szabályainak legalsó
versenykorosztályához igazodik.”
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 6/H. §-sal egészül ki:
„6/H. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sorában megjelölt beruházás esetében a beépítés szabályait és
az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
valamint
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sora szerinti beruházással kapcsolatban a parkolóhelyek kialakításánál
az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 42. §-a szerint
meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) 114 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,
b) a beruházás eredményként megvalósuló felépítmény használatbavételi engedélyének véglegessé válását követő
5 éven belül – az a) pontban foglaltakon túl – további 50 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani
az ingatlan határvonalától számított 1000 méter távolságon belül.”
2. §		
Az R. a következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr43.) megállapított 6/H. §-át és
módosított 7/F. §-át a Módr43. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni
kell.”
3. §		
Az R. 7/F. §-ában a „63. és 64. sora” szövegrész helyébe a „63., 64. és 65. sora” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 33/2022. (II. 4.) Korm. rendelete
az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól
szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) járványügyi érdekből
meghatározhatja az egészségügyi intézményeknek az újságíróval, a tudósítóval, az internetes hírmegosztóval és
-szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket előállítóval (a továbbiakban együtt: sajtó) való kapcsolattartásának rendjét,
valamint a sajtó által az egészségügyi intézmény területére történő belépés rendjét.
(2) Az Operatív Törzs (1) bekezdés szerinti döntésének végrehajtásáért az egészségügyi intézmény vezetője a felelős.
(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában egészségügyi intézmény alatt a közfinanszírozott állami, egyházi vagy
önkormányzati fenntartásban vagy tulajdonban működő járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi intézményeket, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti orvos- és
egészségtudományi képzést végző felsőoktatási intézmény klinikai központját kell érteni.

2. §

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

3. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1038/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a víziszárnyas ágazat érdekében hozott kormányzati intézkedésekről
A Kormány egyetért azzal, hogy a kacsa- és libatartók részére a baromfi állatjóléti támogatás notifikált intézkedései esetében
a 2021/2022. támogatási év I–II. negyedévére megállapított támogatási összegek teljes mértékű kifizetése szükséges, és ennek
érdekében
1. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosításáról;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2022. évben gondoskodjon 1 900 000 000 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzeti agrártámogatások alcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1039/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban keletkezett tűzkárok helyreállítása
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre
Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán keletkezett tűzeset miatti helyreállító munkálatokhoz
szükséges 476 500 000 forint biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása
jogcímcsoport terhére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1040/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz kapcsolódó
ingóságok beszerzéséről
A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1490/2020. (VIII. 11.)
Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Honvédelmi Sportközpontok kialakításával és fejlesztésével összefüggő programnak a Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat 1–5. pontja szerinti településeken megvalósuló beruházásaihoz kapcsolódóan
az azok rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok Beruházási Ügynökség általi beszerzésével;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében 313 063 528 forint biztosításáról a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 4. A Beruházási Ügynökség
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím javára.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
1. A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló
ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési
területek) kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és
a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal
összefüggésben
1.1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési területek használatában
érintett gazdasági szereplők és szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére
a fejlesztési területek megközelítését szolgáló úthálózatok megvalósításához szükséges intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. április 30.
1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési területek vasúti
infrastruktúrájának felülvizsgálatát követően készítsen előterjesztést a Kormány részére a vasúti áruszállítás és
szállítmányozás fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. május 31.
1.3. egyetért a fejlesztési területek ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú,
a)
a biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében szükséges áramellátási kapacitáshoz szükséges
fejlesztések,
b)
a biztonságos földgázellátását biztosító hálózati fejlesztések,
c)
a biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátásához szükséges beruházások,
d)
a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztések,
e)
a szennyvíz- és ipari szennyvíz-kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték
kiépítésének,
f)
a biztonságos távközlési infrastruktúrájának és
g)
a biztonságos, a lakosság védelmét szolgáló zajvédelmi rendszer
lehetőség szerint állami beruházás keretében történő megvalósításával;
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1077

felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a belügyminiszter és a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére
az 1.3. alpont szerinti fejlesztések érdekében javasolt intézkedésekről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
belügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2022. április 30.
felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy együttműködési megállapodást kössön azon
belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettel,
amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható
szervezetnek minősül, és amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. §-a értelmében, olyan
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg a fejlesztési területeken, vagy
tesz annak megvalósítására ajánlatot, amely az e határozat szerinti célok elérését elősegíti;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány és Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata között kötendő, a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítéséhez kapcsolódó
intézkedésekről szóló együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
egyetért
1.7.1.
a Debrecen Déli Gazdasági Övezet fejlesztése érdekében
a)
„Debrecen Dél” 400/132 kV-os alállomás létesítése,
b)
„Józsa” 400/132 kV-os alállomás bővítése,
c)
„Józsa” és „Debrecen Dél” alállomások összeköttetése 400 kV-os távvezetékekkel,
d)
az igény ellátáshoz kapcsolódó további mögöttes átviteli hálózat átalakítása keretében
a „Békéscsaba OVIT” 400/132 kV-os alállomás bővítése és „Sajóivánka–Felsőzsolca”
második 400 kV-os távvezeték,
e)
„Debrecen Déli Ipari Park 2.” 132/22 kV-os alállomás létesítése és bővítése,
f)
„Debrecen Déli Ipari Park 2.” és „Józsa” alállomások összeköttetése 132 kV-os
távvezetékekkel,
g)
„Debrecen Dél” és „Debrecen Déli Ipari Park 2.” alállomások összeköttetése 132 kV-os
kábelekkel,
h)
„Debrecen Déli Ipari Park 1.” 132/22 kV-os alállomás bővítése,
i)
„Debrecen Déli Ipari Park 1.” és „Debrecen Déli Ipari Park 2.” alállomások összeköttetése
132 kV-os kábelekkel,
j)
az igény ellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat átalakítás keretében
a „Debrecen Délkelet” alállomás, „Debrecen Tócóskert – DKCE” 132 kV-os kábel, valamint
„Debrecen OVIT – Debrecen Déli Ipari park 1.”, „Józsa – Debrecen OVIT III.”, „Macs – Debrecen
OVIT” és „Debrecen OVIT – Debrecen Tócóskert (T-Debrecen Ipari) I.” 132 kV-os távvezetékek,
k)
az igény ellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat átalakítása keretében
a „Békéscsaba–Békés–Szeghalom” és „Békéscsaba – Mezőtúr (T-Szarvas)” 132 kV-os
távvezetékek
megvalósításával;
1.7.2.
azzal, hogy az 1.7.1. pont szerinti beruházások (a továbbiakban: Beruházások) finanszírozása
85 051 066 000 forint költségvetési forrásból valósuljon meg a támogatási szerződés megkötését
követő 60 hónapon belül, az alábbiak szerint:
a)
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által megvalósítandó átviteli hálózati fejlesztések megépítéséhez
45 055 000 000 forint,
b)
az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
megvalósítandó elosztó hálózati fejlesztések megépítéséhez 15 391 654 000 forint,
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c)

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

az MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósítandó
elosztó hálózati fejlesztések megépítéséhez 1 738 000 000 forint,
d)
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő teljesítményarányos
csatlakozási díj, területszerzés és előkészítés, valamint projektkoordináció költségeinek
megfizetéséhez 22 866 412 000 forint
biztosításával;
az átviteli és elosztó hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok
jogcím javára 85 093 591 533 forint biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2022. évben 7 256 838 606 forint,
b)
a 2023. évben 11 883 811 937 forint,
c)
a 2024. évben 13 850 503 791 forint,
d)
a 2025. évben 26 193 615 262 forint,
e)
a 2026. évben 25 908 821 937 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében
a b)–e) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezésekor
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében
gondoskodjon a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal 45 055 000 000 forint összegben támogatási szerződés megkötéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében
gondoskodjon az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 15 391 654 000 forint
összegben támogatási szerződés megkötéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében
gondoskodjon az MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság részére 1 738 000 000 forint
összegben támogatói okirat kiadásáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében
gondoskodjon a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával 22 866 412 000 forint összegű és
visszatérítési kötelezettséget tartalmazó támogatási szerződés megkötéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások határidőben történő
végrehajtása érdekében készítsen előterjesztést a Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. március 31.
egyetért azzal, hogy a Beruházások előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye lehetőség
szerint a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források
felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak Európai Bizottság által történő elfogadását követően;
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban
a Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és
kialakítása során vizsgálja meg a Beruházások indikatív forrásigényének finanszírozhatóságát.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
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2. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következő 1.7. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.7. a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.)
Korm. határozatra,”
(a következőkről dönt.)
3. A Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1080

1. melléklet az 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozathoz
A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

1.

8.

[A

B

C

D

E

F

G

H

Kapcsolódó

2021. évi költségvetési év

2022. évi költségvetési év

2023. évi költségvetési év

2024. évi költségvetési év

2025. évi költségvetési év

2026. évi költségvetési év

Összesen

kormányhatározat

(nettó forint)

(nettó forint)

(nettó forint)

(nettó forint)

(nettó forint)

(nettó forint)

(nettó forint)]

1041/2022. (II. 4.)
Korm. határozat

0

7 253 212 000

11 877 873 000

13 843 582 000

26 180 525 000

25 895 874 000

85 051 066 000
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A Kormány 1042/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról
A Kormány a Győr megyei jogú város közigazgatási területén működő Győri Ipari Park bővítése keretében kialakításra kerülő ipari
fejlesztési területek (a továbbiakban: fejlesztési területek) kialakításával összefüggésben
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 16. Győri Ipari Park
bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok
támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a fejlesztési területeken
ipari park kialakítása – a terület tulajdoni helyzetének rendezése, a művelési ág alóli kivonás, a telekalakítási
eljárások lefolytatása – érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy
a támogatói okiratban rögzítse, amennyiben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a terület értékesítésével
bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1042/2022. (II. 4.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
397173

Fejezet
szám

IX.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Győri Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások

1
1
1

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

K8

XLVII.

385484

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I.n.év

II. n.év

10 000 000 000

-10 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

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

Összesen
10 000 000 000

III.n.év

IV.n.év

10 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1043/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatásáról
A Kormány a Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén működő Nyíregyházi Ipari Park bővítése keretében
kialakításra kerülő ipari fejlesztési területek (a továbbiakban: fejlesztési területek) kialakításával összefüggésben
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 15. Nyíregyházi
Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 15 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 15. Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési
feladatok támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a fejlesztési területeken
ipari park kialakítása – a terület tulajdoni helyzetének rendezése, a művelési ág alóli kivonás, a telekalakítási
eljárások lefolytatása, a terület előkészítése és tereprendezés – érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása
nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okirat alapján, azzal, hogy a támogatói okiratban rögzítse, amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata a terület értékesítésével bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles
visszafizetni a központi költségvetés javára;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1043/2022. (II. 4.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Fejezet
szám

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
393362

IX.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

15

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

K5

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások

1
1

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

K8

1

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok támogatásai
Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

XLVII.

385484

Fejezet
név

15 000 000 000

-15 000 000 000

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Összesen
15 000 000 000

III.n.év

IV.n.év

15 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1044/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről szóló 1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről szóló 1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
2. melléklet 2. sorában foglalt beruházás megvalósítása érdekében]
„5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a pénzügyminiszter
bevonásával a kisvárdai multifunkciós sportcsarnok építéséről szóló 1832/2020. (XI. 20.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1044/2022. (II. 4.) Korm. határozattal módosított 2. pont szerinti összeg 2022. évre tervezett
összeget meghaladó részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 19. Kisvárdai Multifunkciós
Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
2. A Korm. határozat a következő 5a. ponttal egészül ki:
[A Kormány a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
2. melléklet 2. sorában foglalt beruházás megvalósítása érdekében]
„5a. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a pénzügyminiszter
bevonásával a 2. pont szerinti összeg 2023–2024. évi részének rendelkezésre állásáról az adott évi központi
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023–2024. évi központi költségvetés tervezése során”
3. A Korm. határozat
a)
1. pontjában a „kisvárdai multifunkciós sportcsarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás)” szövegrész
helyébe a „közoktatási célokat is szolgáló, 4000 fő befogadására alkalmas kisvárdai multifunkciós
sportcsarnok beruházás (a továbbiakban: Beruházás)” szöveg,
b)
2. pontjában a „4 244 876 061” szövegrész helyébe a „6 350 976 061” szöveg,
c)
4. pontjában a „2021. évi részének finanszírozása érdekében 915 347 985 forint rendelkezésre állásáról”
szövegrész helyébe a „2021. évi részének rendelkezésre állásáról” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1045/2022. (II. 4.) Korm. határozata
a záhonyi körzetben szükséges vágányfelújításokról
A Kormány
1. egyetért a Záhony széles állomáson és Fényeslitke Déli rendező állomáson szükséges összesen 2970 méter széles
és 4618 méter normál nyomtávú vágányfejlesztéssel, 18 kitérő átépítésével, valamint a kapcsolódó biztonságiberendezési, térvilágítási és felsővezetéki beavatkozásokkal;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1. pont szerinti feladatok végrehajtása
érdekében a 2022. évben a szabad előirányzatot meghaladó mértékű, 12 406 379 600 forint összegben
kötelezettséget vállaljon a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
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(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési
fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím terhére;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglalt
feladat finanszírozása érdekében gondoskodjanak a 2022. évben 12 412 582 789 forint forrás biztosításáról a Kvtv.
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport,
2. Vasúti fejlesztések jogcím javára;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladatot a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) valósítsa meg, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy – a 2. pontban foglalt kötelezettségvállalási engedély alapján – létesítsen támogatási jogviszonyt
a MÁV Zrt.-vel.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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