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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 433/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A hálózati engedélyesek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 35. §
(8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről
szóló részletes tájékoztatót – a Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően – másodszorra 2023. április 30. napjáig teszik közzé.
(2) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és
a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult,
a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és
elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére
vonatkozó felhívás kiadásának határideje – az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően – 2023. február 1. napja.

2. §		
Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy a villamosenergia-rendszer műszaki biztonságára és a folyamatos
ellátásbiztonság érdekére való tekintettel a műszaki gazdasági tájékoztató és a megvalósíthatósági tanulmány
készítésére vonatkozó felhívás tartalmát a kiadásukkor hatályos jogszabályi és villamosenergia-ellátási szabályzati
rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén az (5) bekezdésben meghatározott pályázati korhatár gyermekenként
két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy a gyermek gondozása céljából a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásában
részesült, ide nem értve a táppénzt.”
2. §		
A Kr. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.)
Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának
szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 434/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 4. § (5a) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépését követően meghirdetett
pályázatok esetében kell alkalmazni.”

2. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól
szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKFIA Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő 21a. és
21b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„21a. Horizont 2020 keretprogram: a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról
és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1291/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke szerinti keretprogram,
21b. Horizont Európa keretprogram: a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról,
valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendelet
[a továbbiakban: (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 1. cikke szerinti keretprogram,”
(2) Az NKFIA Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 46a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„46a. lignitipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által létrehozott, szénre vonatkozó nemzetközi
kodifikációs rendszer meghatározása szerinti gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szén vagy ortholignit, továbbá
gyenge minőségű, B. csoportba sorolt szén vagy metalignit kitermelése,”
(3) Az NKFIA Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 48a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„48a. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,”
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(4) Az NKFIA Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„57. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak
kell tekinteni az igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint
az igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által háromszor
háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat, a 12. § 1. pontjában foglalt esetben
csak azok a háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül, ugyanazon megyében megkezdett beruházások
veendők figyelembe, amelyek a kedvezményezett vagy független harmadik félnek nem minősülő személy azonos
vagy hasonló tevékenységét szolgálják,”
(5) Az NKFIA Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 70a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„70a. társult ország: az (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdése szerinti ország,”
4. §

(1) Az NKFIA Korm. rendelet 5. § 1–7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a KFItv. alapján nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a KFItv.)
„1. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c), f ) és i) pontja, 28. § a), d), e), g), h), k) és n) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés
1., 5., 8–10., 12., 13., 16., 18. pontja alapján regionális beruházási támogatás,
2. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c), f ) és i) pontja, 28. § a), d), e), g), h), k) és n) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés
1., 5., 8–10., 12., 13., 16., 18. pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és
középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
3. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés a)–c), i) és k) pontja, 28. § a)–c) és e)–g) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés 1., 5–7.,
10–12., 16. pontja alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
4. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), h) és i) pontja, 28. § c) és e)–j) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés 5., 7.,
10–15. pontja alapján a kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
5. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés c), i) és k) pontja, 28. § a), b), e), g), h) és k) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés 1., 5., 6.,
10., 12., 13., 16. pontja alapján kockázatfinanszírozási támogatás,
6. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés a)–c), f )–i) és k) pontja, 28. § a)–c), e)–g) és i)–n) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés 1.,
3–7., 9–12., 14–18. pontja alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
7. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c), f ) és g)–i) pontja, 28. § a), b), d), e) és g)–m) pontja, 29/A. § (2) bekezdés 1.,
4–6., 8–10., 12–17. pontja alapján, valamint 24. § (1) bekezdés a), d), e), j) és k) pontja, 28. § c) pontja és 29/A. §
(2) bekezdés 2., 3. és 7. pontja alapján akkor, ha az adott tevékenység kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódik,
kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)
(2) Az NKFIA Korm. rendelet 5. §-a a következő 7a–7d. ponttal egészül ki:
(Ha a KFItv. alapján nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a KFItv.)
„7a. 24. § (1) bekezdés b), c) és f )–i) pontja, 28. § a), b), d), e) és g)–m) pontja, 29/A. § (2) bekezdés 1., 4–6., 8–10.,
12–17. pontja alapján, valamint a 24. § (1) bekezdés a), d), e), j) és k) pontja, 28. § c) pontja és 29/A. § (2) bekezdés 2.,
3. és 7. pontja alapján akkor, ha az adott tevékenység kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódik, „Kiválósági pecsét”
minőségi védjegyben részesült projektekhez nyújtott támogatás,
7b. 24. § (1) bekezdése, 28. §-a és 29/A. § (2) bekezdése alapján Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az Európai
Kutatási Tanács által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás,
7c. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c) és f )–i) pontja, 28. § a), b), d), e), g) és m) pontja, 29/A. § (2) bekezdés 1., 4–6.,
8–10., 12–17. pontja alapján, valamint 24. § (1) bekezdés a), d), e), j) és k) pontja, 28. § c) pontja és 29/A. §
(2) bekezdés 2., 3. és 7. pontja alapján akkor, ha az adott tevékenység kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódik,
társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,
7d. 20. §-a, 24. § (1) bekezdése, 28. §-a és 29/A. § (2) bekezdése alapján partnerségalakításhoz nyújtott támogatás,”
(nyújtható.)
(3) Az NKFIA Korm. rendelet 5. § 8–14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a KFItv. alapján nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a KFItv.)
„8. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c), f ) és i) pontja, 28. § a), d), g), h), m) és n) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés 1.,
5., 8., 9., 12., 13., 17., 18. pontja alapján kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,
9. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c), f ), i) és k) pontja, 28. § a), d), e), g), h), m) és n) pontja, 29/A. § (2) bekezdés 1., 3., 5.,
8–10., 12., 13., 16–18. pontja alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,
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10. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés g)–i) és k) pontja, 28. § a), b), e)–g) és i)–l) pontja, 29/A. § (2) bekezdés 1., 4–6., 10–12.,
14–17. pontja alapján kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
11. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c) és i) pontja, 28. § a), b), e), g) és h) pontja és 29/A. § (2) bekezdés 1., 5., 6., 10., 12.,
13. pontja alapján eljárási innováció és szervezési innováció támogatásához nyújtott támogatás,
12. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b), c), f )–i) pontja, 28. § a), b), d), e) és g)–m) pontja és 29/A. § (2) bekezdés 1., 4–6.,
8–10., 12–17. pontja alapján, valamint a 24. § (1) bekezdés a), d), e), j) és k) pontja, 28. § c) pontja és a 29/A. §
(2) bekezdés 2., 3. és 7. pontja alapján akkor, ha az adott tevékenység kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódik,
halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,
13. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés h) és i) pontja, 28. § e)–g), i) és j) pontja, valamint 29/A. § (2) bekezdés 5., 10–12., 14.,
15. pontja alapján képzési támogatás,
14. 20. §-a, 24. § (1) bekezdése, 28. §-a, 29/A. §-a és 35. § (1) bekezdése alapján csekély összegű támogatás,”
(nyújtható.)
5. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően a 6–10. és 12–18. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásnak is
nyújtható, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között
nehéz helyzetbe került.”
6. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A 10–11., 12/A–12/D. és 19. alcím szerinti támogatás kivételével támogatás csak akkor ítélhető meg,
ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi
elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a támogatott beruházás vagy tevékenység 19. § szerinti megkezdése
előtt írásban benyújtotta.”
7. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 12. §-a a következő 7a–7d. ponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást,
ha a támogatás összege]
„7a. a „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekhez nyújtott támogatás esetén meghaladja
a 36/A. § (3) bekezdésében meghatározott összeget,
7b. a Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az Európai Kutatási Tanács által támogatott ötlet-életképességi
cselekvésekre irányuló támogatás esetén meghaladja a 36/B. §-a szerinti összegeket,
7c. a társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén a 36/C. § szerinti összegeket,
7d. a partnerség alakításhoz nyújtott támogatás esetén meghaladja a 36/D. § szerinti összegeket,”
8. §		
Az NKFIA Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás, a Marie SkłodowskaCurie-cselekvésekre és az Európai Kutatási Tanács által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló
támogatás, a társfinanszírozott projektekhez nyújtott támogatás és a partnerségalakításhoz nyújtott támogatás
ösztönző hatásúnak tekinthető, ha teljesülnek a 36/A–36/D. §-ban meghatározott feltételek.”
9. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatás esetén 2023. december 31-ig,
b) a 7–19. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”
10. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének
feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Atr. 25. §
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti régióban valósít meg.”
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11. §

(1) Az NKFIA Korm. rendelet 16. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem nyújtható támogatás)
„d) a 12. § 1. pontjában meghatározott kivétellel szintetikusszál-ipari tevékenységhez,”
(2) Az NKFIA Korm. rendelet 16. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Nem nyújtható támogatás)
„h) a 12. § 1. pontjában meghatározott esetben lignitipari tevékenységhez.”

12. §

(1) Az NKFIA Korm. rendelet 18. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A támogatott eszközöket a kedvezményezett beszállítói is használhatják beszállítói szerződés keretében, ha
a) a beszállító támogatható településen működik, a beszerzett eszközök a kedvezményezett által megjelölt
beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra,
b) az eszközöket a beszállító a kedvezményezett beruházásának befejezésétől számított öt évig – kedvezményezett
kis- és középvállalkozás esetében három évig – a kedvezményezett támogatott tevékenységéhez használja,
c) a beszállító nem részesül vagy részesült állami támogatásban az eszköz beszerzésével összefüggésben, valamint
d) az eszközre nyújtott támogatás mértéke nem haladja meg a beszállító telephelyén vagy a beruházási helyszínen
alkalmazandó maximális regionális támogatási mértékek közül az alacsonyabbat.
(4b) A beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a beruházás
helyszínén a támogatott tevékenységet.
(4c) Az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg
az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.
(4d) A 16. § f ) pontjától eltérően a megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható
költségeknek minősülnek, ha
a) a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,
b) az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége a beruházás összköltségének legfeljebb 50%-át teszi ki,
c) a beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az energiatermelési kapacitás nem haladja meg
a beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget, valamint
d) az előzetes elemzésből hitelt érdemlően kitűnik, hogy a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik.”
(2) Az NKFIA Korm. rendelet 18. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem minősül a (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti fenntartási kötelezettség megsértésének, ha a beruházó
a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket 2020. január 1. és
2021. június 30. között szüntette meg.”

13. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható, beleértve a Horizont 2020
keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram révén a „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült
kutatás-fejlesztési projekteket, továbbá a társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projekteket és a társfinanszírozott
partnerség alakításra irányuló projekteket is.”
14. §		
Az NKFIA Korm. rendelet a következő 12/A–12/D. alcímmel egészül ki:

„12/A. A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekhez nyújtott támogatás
36/A. § (1) A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekhez és megvalósíthatósági
tanulmányokhoz kis- és közepes vállalkozásoknak (a továbbiakban: kkv) nyújtott támogatás (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében kutatás-fejlesztési projekthez vagy megvalósíthatósági
tanulmányhoz kapcsolódó támogatható tevékenységek megegyeznek a Horizont 2020 keretprogram vagy
a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint támogatható tevékenységekkel, kivéve a kísérleti fejlesztési
tevékenységeket meghaladó tevékenységeket.
(2) A támogatott kutatás-fejlesztési projekt vagy megvalósíthatósági tanulmány elszámolható költségeinek
kategóriáit, maximális összegeit és kiszámítási módszereit a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa
keretprogram szabályai szerint kell meghatározni.
(3) A maximális támogatási összeg kkv-nként és kutatás-fejlesztési projektenként vagy megvalósíthatósági
tanulmányonként nem haladhatja meg a 2,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
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(4) Az egyes kutatás-fejlesztési projektek vagy megvalósíthatósági tanulmányok számára nyújtott támogatás teljes
összege nem haladhatja meg az adott kutatás-fejlesztési projektre vagy megvalósíthatósági tanulmányra a Horizont
2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint meghatározott támogatási intenzitást.

12/B. A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az Európai Kutatási Tanács által támogatott
ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás
36/B. § (1) A Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram révén a „kiválósági pecsét” minőségi
védjegyében részesült Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az Európai Kutatási Tanács által támogatott
ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)
keretében támogatható tevékenységek megegyeznek a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa
keretprogram szabályai szerint támogatható tevékenységekkel.
(2) A támogatott cselekvés, illetve intézkedés elszámolható költségeinek kategóriáit, maximális összegeit és
kiszámítási módszereit a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint kell
meghatározni.
(3) Az egyes cselekvések, illetve intézkedések számára nyújtott támogatás teljes összege nem haladhatja meg
a Horizont 2020 keretprogramban vagy a Horizont Európa keretprogramban meghatározott maximális támogatás
maximális mértékét.

12/C. A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
36/C. § (1) Társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: támogatás) olyan kutatás-fejlesztési projekthez vagy megvalósíthatósági tanulmányhoz – beleértve
az EUMSz 185. vagy 187. cikke alapján, intézményesített európai partnerség keretében megvalósuló kutatás-fejlesztési
projekteket vagy a Horizont Európa keretprogramban meghatározott program-társfinanszírozási cselekvéseket is –
nyújtható, amelyet a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályainak megfelelő
transznacionális felhívások keretében, független szakértők általi értékelés és rangsorolás alapján választottak ki és
legalább három tagállam, vagy két tagállam és legalább egy társult ország társfinanszírozásában valósul meg.
(2) A támogatott kutatás-fejlesztési projekthez vagy megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó támogatható
tevékenységek megegyeznek a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint
támogatható tevékenységekkel, kivéve a kísérleti fejlesztési tevékenységeket meghaladó tevékenységeket.
(3) A támogatott kutatás-fejlesztési projekt vagy megvalósíthatósági tanulmány elszámolható költségeinek
kategóriáit, maximális összegeit és kiszámítási módszereit a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa
keretprogram szabályai szerint kell meghatározni.
(4) Az egyes kutatás-fejlesztési projektek vagy megvalósíthatósági tanulmányok számára nyújtott támogatás
teljes összege nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési projektre vagy megvalósíthatósági tanulmányra a Horizont 2020
keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerinti kiválasztást, rangsorolást és értékelést
követően meghatározott finanszírozási arányt.
(5) A Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram által nyújtott támogatásnak a Horizont 2020
keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szerint meghatározott kutatási és innovációs cselekvés vagy
innovációs cselekvés összes elszámolható költségének legalább 30%-át fedeznie kell.

12/D. Partnerségalakításhoz nyújtott támogatás
36/D. § (1) A partnerségalakításhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)
olyan társfinanszírozott partnerségalakításhoz nyújtható, amelyet a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont
Európa keretprogram szabályainak megfelelő transznacionális felhívások keretében, független szakértők általi
értékelés és rangsorolás alapján választottak ki és legalább két tagállam társfinanszírozásában valósul meg.
(2) A támogatott partnerségalakításhoz kapcsolódó támogatható tevékenységek megegyeznek a Horizont 2020
keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint támogatható tevékenységekkel, kivéve
a kísérleti fejlesztési tevékenységeket meghaladó tevékenységeket.
(3) A támogatott partnerségalakítás elszámolható költségeinek kategóriáit, maximális összegeit és kiszámítási
módszereit a Horizont 2020 keretprogram vagy a Horizont Európa keretprogram szabályai szerint kell meghatározni.
Ezen túlmenően a partnerségalakítással kapcsolatos tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházások
költségei is elszámolhatók.
(4) A támogatás teljes összege nem haladhatja meg a partnerségalakításra a Horizont 2020 keretprogram vagy
a Horizont Európa keretprogram szabályai szerinti kiválasztást, rangsorolást és értékelést követően meghatározott
finanszírozási arányt.
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(5) A projekttel kapcsolatos tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházások esetében a támogatás
nem haladhatja meg a beruházási költségek 70%-át.
(6) A partnerségalakítás keretében infrastruktúrára irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás esetében
az infrastruktúrának meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
a) ha az infrastruktúrát gazdasági és nem gazdasági tevékenységek folytatására egyaránt használják, az egyes
tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni,
következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján;
b) az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árnak megfelelő árat kell felszámítani;
c) az infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és
megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani, azzal, hogy az infrastruktúra beruházási költségeit legalább
10%-ban finanszírozó vállalkozások kedvezőbb feltételek mellett kedvezményes hozzáférési lehetőség biztosítható,
a túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányosnak kell lennie a vállalkozás beruházási
költségekhez való hozzájárulásához, és ezen feltételeket nyilvánossá kell tenni.
(7) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell
alkalmazni.”
15. §		
Az NKFIA Korm. rendelet 56/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56/B. § E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát
és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek
a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i
2017/1084/EU bizottsági rendelet, valamint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló,
2021. július 23-i (EU) 2021/1237 bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
16. §		
Az NKFIA Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 56. pontjában a „6. §-ában” szövegrész helyébe a „6. § (4a) és (4b) bekezdésében” szöveg;
b)
8. § (1) bekezdés a) pontjában az „azon” szövegrész helyébe az „a 19. alcím szerinti támogatás kivételével
azon” szöveg;
c)
8. § (2) bekezdés b) pontjában a „11, 19–20.” szövegrész helyébe a „11. és 19.” szöveg;
d)
8. § (2) bekezdés f ) pontjában az „amely” szövegrész helyébe az „amely egyébként” szöveg;
e)
10. § (4) bekezdésében a „11.” szövegrész helyébe a „11. és 19.” szöveg;
f)
14. § (3) bekezdésében a „Meglévő” szövegrész helyébe a „Nagyvállalkozás esetén meglévő” szöveg;
g)
15. § (4) bekezdésében a „saját” szövegrész helyébe az „állami forrástól mentes” szöveg;
h)
16. § f ) pontjában az „energiatermelési” szövegrész helyébe az „– a 18. § (4d) bekezdésében meghatározott
kivétellel – energiatermelési” szöveg;
i)
30. § (1) bekezdés c) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a) és b)” szöveg;
j)
31. § (1) bekezdés c) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a) és b)” szöveg;
k)
32. § c) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a) és b)” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti az NKFIA Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 9., 10. és 38. pontja;
b)
2. § (1) bekezdés 54. pontjában a „vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás”
szövegrész;
c)
2. § (1) bekezdés 62. és 73. pontja;
d)
5. § 15. és 16. pontja;
e)
8. § (1) bekezdés b) pontjában az „ , a közszolgáltatásért járó ellentételezés” szövegrész;
f)
8. § (2) bekezdés a) pontjában az „és 20.” szövegrész;
g)
12. § 1. pontjában az „ugyanazon településen” szövegrész;
h)
25. § (1) bekezdésében az „intézkedésenként és” szövegrész;
i)
30. § (1) bekezdés b) pontja;
j)
31. § (1) bekezdés b) pontja;

7296

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 178. szám

k)
l)
m)

32. § b) pontja;
20. és 21. alcíme;
57. § c) és d) pontja.

3. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §		
E rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szabad felhasználású hitel folyósításának feltétele, hogy a hallgató kedvezményes fizetési számlát nyisson
és tartson fenn a Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
pénzforgalmi szolgáltatónál.”
2. §		
A Rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Diákhitel szervezet a hallgatói hitelt forintban utalja az alábbiak szerint:)
„a) a szabad felhasználású hitelt a hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban, a hitelfelvevőnek a Diákhitel
szervezet által négyévente lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál
vezetett fizetési számlájára utalja,”
3. §		
A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A folyósítási feltételek fennállása esetén a Diákhitel szervezet a hallgatói hitelszerződés alapján folyósított
hallgatói hitelt forintban, átutalással, a hitelfelvevőnek a Diákhitel szervezet által négyévente lefolytatott
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja át.”
4. §		
A Rendelet a következő 34/J. §-sal egészül ki:
„34/J. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2022. (XI. 2.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 9.) megállapított 3. § (5) bekezdését, 13. § (2) bekezdés a) pontját és
23. § (2) bekezdését a Mód R. 9. hatálybalépését követően kötött szabad felhasználású hallgatói hitelszerződésekre
kell alkalmazni.”
5. §		
Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről
szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet] a következő 7/A. §-sal
egészül ki:
„7/A. § Az agrárpolitikáért felelős miniszter a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
útján látja el az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
környezeti fenntarthatóságával kapcsolatos következő feladatokat:
a) a zöld tanácsadói hálózat kialakítása és népszerűsítése;
b) a zöld tanácsadók képzése;
c) a partner szervezetekkel történő együttműködés;
d) a gyakorlati tapasztalatokat és elméleti ismereteket magában foglaló központi tudásbázis kialakítása és
működtetése;
e) a környezeti monitoringhoz szükséges mérések elvégzése, az eredmények és a javaslatok bemutatása;
f ) a szaktanácsadásra, képzésre, bemutató üzemi programra (a továbbiakban együtt: tudásátadási szolgáltatás)
vonatkozó igény felmérése;
g) a tudásátadási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban: tudásátadási szolgáltató) akkreditálása, képzése;
h) a tudásátadási szolgáltatások monitoringjához és a tudásátadási szolgáltatók akkreditációjához szükséges
informatikai rendszer kialakítása, működtetése és népszerűsítése.”

2. §		
A 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az agrárpolitikáért felelős miniszter az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság útján látja el az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési innovációs és
digitalizációs támogatásokkal kapcsolatos következő feladatokat:
a) az innovációs célú támogatások keretében létrejövő
aa) együttműködések kialakítása, szakmai céljainak előkészítése,
ab) együttműködések eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,
ac) operatív csoportok előrehaladásának követése,
ad) támogatások értékelése, felülvizsgálata;
b) a digitalizációs célú támogatások, valamint azok megvalósításához szükséges beruházások
ba) szakmai céljainak előkészítése,
bb) eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,
bc) értékelése, felülvizsgálata;
c) a digitalizációs célú támogatások hatását növelő agrárdigitalizációs stratégiák megvalósításának értékelése és
felülvizsgálata.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított
1. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a
a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházásokat, amelyeknek helyszíne
a 3. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.
(4) A Beruházások esetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő
– vízügyi és vízvédelmi, a környezetvédelmi, a természetvédelmi eljárások, továbbá a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti iparbiztonsági
hatósági eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap, vízügyi és vízvédelmi,
a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások esetén harminc nap, az iparbiztonsági hatósági eljárások
estén negyvenkét nap.
(5) A Beruházások esetében az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra
vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap, a vízügyi és vízvédelmi,
a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi eljárások esetén tizenöt nap.”
4. §		
Az R2. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás helyszínéhez tartozó az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Vác, belterület 4552/9 helyrajzi számú ingatlanon szennyvíztisztító elhelyezhető.”
5. §		
Az R2. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § A Kormány a Beruházások tekintetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.”
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6. §		
Az R2. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 1. §
(3)–(5) bekezdését, 1/A. §-át, 1/B. §-át és 3. mellékletét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
7. §		
Az R2. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
8. §		
Az R2.
a)
3. §-ában az „NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság)” szövegrész helyébe az „Építési és Beruházási Minisztérium (a továbbiakban: ÉBM)” szöveg,
b)
4. §-ában az „A Társaság” szövegrész helyébe az „Az ÉBM” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelethez

A 2. § szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok
Göd város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 0101/3, 0101/4,
0102/16, 0102/17, 0102/18, 0102/19, 0102/2, 0102/20, 0102/21, 0102/22, 0102/4, 0102/6, 0102/8, 0102/9, 0104/127,
0104/128, 0104/51, 0104/52, 0104/53, 0104/54, 0104/55, 0104/56, 0104/58, 0104/59, 0104/60, 038, 039/100,
039/108, 039/109, 039/110, 039/111, 039/112, 039/113, 039/114, 039/115, 039/116, 039/117, 039/118, 039/119,
039/126, 039/127, 039/135, 039/136, 039/137, 039/138, 039/139, 039/140, 039/141, 039/142, 039/143, 039/144,
039/145, 039/146, 039/147, 039/148, 039/149, 039/150, 039/151, 039/152, 039/153, 039/154, 039/155, 039/156,
039/157, 039/158, 039/159, 039/167, 039/168, 039/169, 039/170, 039/171, 039/172, 039/173, 039/174, 039/175,
039/176, 039/177, 039/178, 039/179, 039/229, 039/230, 039/233, 039/234, 039/59, 039/60, 039/92, 039/93, 039/99,
042/5, 042/6, 042/6, 042/7, 042/7, 046, 047/1, 047/5, 047/10, 047/11, 047/9, 048/10, 048/11, 048/3, 048/5, 048/6,
048/7, 049/1, 049/2, 049/3, 050/14, 050/15, 050/18, 050/19, 051, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/16, 053/17,
053/18, 053/19, 053/20, 053/21, 053/22, 053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 054, 056, 057/51, 057/52, 057/53, 057/54,
057/56, 057/58, 057/59, 058/2, 058/4, 059/10, 059/14, 059/15, 059/4, 059/6, 060/3, 060/5, 062/25, 062/26, 062/27,
062/28, 062/29, 062/30, 062/12, 062/13, 062/14, 062/15, 062/16, 062/17, 062/18, 062/19, 062/20, 062/21, 062/22,
062/1, 062/11, 062/2, 062/31, 062/32, 062/33, 062/34, 062/35, 062/36, 062/39, 062/40, 062/43, 062/44, 062/45,
062/47, 062/48, 062/49, 062/5, 062/50, 062/51, 062/52, 062/53, 062/54, 062/6, 062/62, 062/63, 062/7, 063/1, 063/3,
063/4, 063/5, 064, 075, 079, 080, 081/10, 081/11, 081/12, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/8, 081/9, 082/2, 082/3,
082/4, 082/5, 083, 084/1, 084/100, 084/101, 084/102, 084/103, 084/104, 084/105, 084/19, 084/20, 084/21, 084/22,
084/23, 084/24, 084/25, 084/26, 084/27, 084/28, 084/32, 084/33, 084/34, 084/35, 084/36, 084/37, 084/38, 084/39,
084/40, 084/41, 084/42, 084/43, 084/44, 084/45, 084/46, 084/47, 084/48, 084/49, 084/50, 084/51, 084/52, 084/53,
084/54, 084/55, 084/56, 084/57, 084/58, 084/59, 084/60, 084/61, 084/62, 084/63, 084/64, 084/65, 084/67, 084/68,
084/69, 084/70, 084/71, 084/72, 084/73, 084/75, 084/77, 084/79, 084/80, 084/81, 084/82, 084/83, 084/84, 084/85,
084/86, 084/87, 084/88, 084/89, 084/90, 084/91, 084/92, 084/93, 084/94, 084/95, 084/96, 084/97, 084/98, 084/99,
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084/5, 086/9, 085/3, 085/11, 085/12, 085/13, 086/3, 086/8, 086/10, 086/11, 086/5, 085/4, 085/5, 099/25, 099/26,
099/27, 099/28, 099/29, 099/30, 099/31, 099/32, 099/34, 099/4, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
6424, 6425, 6468/8, 6713, 6901/2 és 6980 helyrajzi számú ingatlanok.”

2. melléklet a 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházással érintett, 1. § (3) bekezdése szerinti ingatlanok

1.

2.

A

B

Település

Ingatlan helyrajzi száma

Göd

011, 013/38, 013/62, 013/63, 013/64, 013/67, 038, 039/21, 039/22, 039/23, 039/24, 039/25,
039/59, 039/60, 039/75, 039/92, 039/93, 039/108, 039/126, 039/127, 039/147, 039/151,
039/178, 039/208, 039/209, 039/211, 039/213, 039/215, 039/217, 040, 041/2, 041/3, 041/4,
041/5, 041/6, 041/7, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 042/1, 046, 048/10, 049/1, 049/3, 050/18,
054, 056, 0227, 0228, 0229, 0230, 0235, 0236, 0252, 0253, 0256, 0267, 0268, 0269, 0277,
0278, 0282, 0284, 0285, 0286, 0292, 0293, 0332, 0333, 0334, 8374, 8447, 8449, 8450, 8453,
8707, 8708, 8749, 9010, 9011/1, 9248, 9250
02/5, 05/6, 05/8, 05/11, 05/12, 05/16, 06/5, 06/7, 06/8, 07/2, 07/23, 07/24, 08/8, 08/17,
08/27, 08/31, 08/37, 010/5, 035/9, 037/29, 037/32, 037/34, 037/35, 037/36, 037/39, 040/7,
041/6, 061/8, 1227/7, 066/1, 066/15, 069/1, 074, 0152/1, 1211, 1214, 1215, 1217, 1218/5,
1220/10, 1222, 1224/1, 1224/3, 1226, 1227/1

3.

Sződliget

4.

Sződ

0207/3, 0207/11, 0207/12, 0208/4, 0209/4, 0209/5, 0210/2, 0211/2, 0226/4, 0226/13,
0261/5, 0327/2, 0328, 0329/2, 0330, 2752/1, 3632

5.

Vác

0389/1, 0389/3, 0405/1, 0406/2, 0412/2, 0414, 0415/1, 0415/2, 0417/6, 0420/24, 0432, 0442,
1830/6, 4552/9, 4552/12, 5680/21, 5680/24, 5749, 5768, 5779/15, 22315, 22390, 22403
”

A Kormány 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
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(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Várpalota külterület 0171, 0172, 0173/2, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178 és 0179/2 helyrajzi számú, valamint Csór
külterület 0337, 0338, 0339/1, 0340, 0341 és 0342/1 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az ezen földrészletekből
telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósításra
kerülő Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő,
1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek;
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a Beruházással érintett ingatlanok megközelítését, az ott létesülő
építmények működését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és
-fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a (4) bekezdés figyelembevételével – az (1) bekezdés
szerinti ingatlanokat rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha azoknak az irányadó helyi építési szabályzat
szerinti kialakítása még nem történt meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyezési eljárás
megindításának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a telekalakítás végrehajtása, valamint
annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

2. §		
A Kormány az 1. mellékletben foglalt táblázat „A” oszlopában meghatározott közigazgatási hatósági ügyek
intézésére az 1. mellékletben foglalt táblázat „B” oszlopában felsorolt hatóságokat jelöli ki.
3. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
b)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
4. §

(1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás,
a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb
határidőt nem állapít meg – húsz nap.
(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb
határidőt nem állapít meg – tizenkettő nap.

5. §

(1) A Beruházással érintett ingatlanokon az építési övezeti és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés
állapítja meg, azzal, hogy
a)
az irányadó hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni, és
b)
ha az irányadó hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdéssel ellentétes vagy azzal össze
nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK előírásait nem lehet
alkalmazni.
(2) A Beruházással érintett telkeken
a)
a Beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához az elhelyezendő személygépkocsi számának megállapításakor az OTÉK 4. számú melléklete
szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 75%-át kell biztosítani,
b)
a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,
c)
a legnagyobb építménymagasság 20 m, legfeljebb 4 szint, kivéve technológiai épületek esetében, ahol
a technológiához igazított teljes szükséges építménymagasság engedélyezett legfeljebb 30 m magasságig,
d)
a telek maximális beépíthetősége 45%,
e)
a szintterületi mutató maximum 1 m2/m2,
f)
a telek beépítési módja szabadonálló,
g)
előkert, hátsókert, oldalkert kialakítása nem szükséges,
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h)
i)
j)

védelmi ipari funkciójú épületek, építmények, azok kiszolgáló épületei és építményei, valamint az ezekhez
kapcsolódó infrastruktúra elemek elhelyezhetők,
a kialakítható telek legkisebb mérete 2000 m2,
az érintett ingatlanok teljes területét különleges, beépítésre szánt honvédelmi és katonai célú terület
övezeteként kell a településrendezési eszközökben megjeleníteni és szabályozni.

6. §		
A Beruházással kapcsolatban az 1. melléklet 7. pontja szerinti eljárásokban a veszélyes katonai objektumokkal
kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni,
azzal, hogy a Beruházást veszélyes katonai objektumnak, az ott végzett tevékenységet honvédségi veszélyes
tevékenységnek, az üzemeltetőt honvédségi üzemeltetőnek kell tekinteni.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 11. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

8. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor a Beruházással összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is
alkalmazni kell.
9. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]
„g) a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum építményei (Várpalota, Csór).”
10. §

(1) Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletnek [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] az egyes építésügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1/C. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1/D. § A Kormány a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét érintő, az 1. mellékletben meghatározott
közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, – az 1. § (4) bekezdésében
meghatározottak, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeinek kivételével – tűzvédelmi
szakkérdésben eljáró szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot jelöli ki.”
(2) Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 1/E. §-sal egészül ki:
„1/E. § A Kormány a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése
szerinti beruházás esetében az R2. 1. melléklet 9–19. sorában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban
a honvédelmi, építésügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi és járványügyi, valamint sugárvédelmi
szakkérdések vizsgálatára szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.”
(3) Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében az „1/A–1/C. §-ban foglaltak kivételével”
szövegrész helyébe az „1/A–1/E. §-ban foglaltak kivételével” szöveg lép.
(4) Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1/A. § (1) bekezdésében az „1/C.” szövegrész helyébe az „1/D.” szöveg lép.

11. §		
Az 1. mellékletben foglalt táblázat B:16 és B:17 mezőjében a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei” szövegrész helyébe
a „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 438/2022. (XI. 2.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek és a kiemelt ügyekben kijelölt hatóságok

1.

A

B

Hatósági eljárásfajta

Kijelölt hatóság

2.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

honvédelmi miniszter

3.

építésfelügyeleti eljárások

honvédelmi miniszter

4.

telekalakításra irányuló hatósági eljárások

honvédelmi miniszter

5.

tűzvédelmi hatósági eljárások

honvédelmi miniszter

6.

közegészségügyi és járványügyi hatósági eljárások

honvédelmi miniszter

7.

sugárvédelmi hatósági eljárások

honvédelmi miniszter

8.

légiközlekedési hatósági eljárások

honvédelmi miniszter

9.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárások

honvédelmi miniszter

10.

útügyi hatósági eljárások

11.
12.

felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési közlekedési
berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
mint útügyi hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala
mint műszaki biztonsági hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala
mint műszaki biztonsági hatóság

13.

mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
mint műszaki biztonsági hatóság

14.

építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelő, gépi
működtetési közlekedési berendezés engedélyezésére irányuló
hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
mint műszaki biztonsági hatóság

15.

hírközlési hatósági eljárások

16.

természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások

17.

vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

18.

erdészeti hatósági engedélyezési eljárások

19.

20.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal mint
környezetvédelmi, természetvédelmi
és hulladékgazdálkodási hatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint
vízügyi és vízvédelmi hatóság
az erdő igénybevétel helye és
a felújításpótló csereerdősítések helyei
szerint illetékes kormányhivatalok
erdészeti hatóságai

azok a 2–18. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési
eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához,
illetékes hatóság
használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek
a 2–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések
a 2–19. pontban kijelölt hatóság
módosítására irányuló hatósági eljárások
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A Kormány 439/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület közigazgatási
területén lévő, belterület 24666 helyrajzi számú (a továbbiakban: hrsz.) (Akadémia utca), 24694 (Zoltán utca), 24696,
24697, 24708 (Garibaldi utca), 24710/2, 24710/4, 24711, 24712, 24713 (Nádor utca), 24715 (Zoltán utca), 24718, 24719
(Vécsey utca), 24725 (Honvéd utca), 24834/1 (Vértanúk tere), 24834/2 (Báthory utca), 24859 (Kálmán Imre utca), 24876
(Szemere utca), 24881, 24888, 24890, 24891, 24892 (Alkotmány utca), 24893 (Kossuth Lajos tér), 24894 (Országház),
24897/1 (idősebb Antall József rakpart), 24897/2, 24898, 24899, 24914 (Szalay utca), 24917, 24956/2, 24965/2
(Falk Miksa utca), 24957, 24971/2 (Honvéd utca), 24973/2 (Szemere utca), 24986, 24987, 24988, 24989/2
(Balassi Bálint utca), 25007, 25122/4, 25122/6, 24747/1 (Szabadság tér) hrsz.-ú ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből
a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek a Budapest V. kerület]
„k) az Országház (24894 hrsz.-ú ingatlan) belső rekonstrukciója és modernizációja”
[beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) függenek össze.]
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.014/2022/4. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5.014/2022/4.
A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró,
Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Zs. András bíró,
Az indítványozó: Fővárosi Törvényszék
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 1.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselőtestülete
az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati
rendeletének 109. § (8b) bekezdése más jogszabályba ütközik, ezért azt megsemmisíti.
–
a fenti, más jogszabályba ütköző rendelkezés nem alkalmazható a Fővárosi Törvényszék előtt
a 47.Pkf.631.442/2022/7. számon folyamatban lévő perben, valamint valamennyi, a jelen határozat
meghozatalának időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: indítványozó bíróság) előtt 47.Pkf.631.442/2022/7. szám alatt
folyamatban lévő polgári per tényállása szerint a per felperese a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint használatba adó és az alperes mint használó között
2015. március 25. napján rekreációs célú földhasználati szerződés jött létre a felperes tulajdonát képező Budapest
III. kerület 65731 helyrajzi számú, 814 m² nagyságú, gyümölcsös és gazdasági épület, kivett saját használatú út
művelési ágú, természetben a 12. számú parcellának megfelelő földterületet használata tárgyában, 2015. január 1.
napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre szólóan. A szerződés 4. pontja alapján a használatba
adó a bérlőt terhelő éves díj mértékéről „írásban előzetesen tájékoztatást ad a vonatkozó önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerint”. Az alperes a földterületet 2001. március 19. napja óta használja a felperessel
kötött, határozott időre szóló haszonbérleti és földhasználati szerződések alapján.
[2] A felperes a 2017. november 28-án kelt levelében tájékoztatta az alperest a fenti, határozott idejű szerződés
2017. december 31-i megszűnéséről, valamint arról, hogy új használati szerződés megkötésére nincs mód, mivel
az alperes a korábban megkötött szerződést megszegve, a bérbeadó hozzájárulása nélkül, valamint az építési
jogszabályok megszegésével építkezett a telekingatlanon. Ennek megfelelően felszólította az alperest, hogy
a telekingatlant 2018. január 31. napjáig kiürített állapotban, a felépítményeket a saját költségén elbontva adja át
a felperesnek, az alperes azonban a felszólításnak nem tett eleget.
[3] A felperes keresetében az építmény elbontása, a telek kiürítése és annak a felperes részére történő birtokba
adása mellett használati díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A használati díj iránti követelését a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 38. §
(1a) bekezdésére alapítva, annak összegszerűségét a 2015. március 1-jén hatályba lépett Budapest Főváros
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III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló
egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.)
2020. január 24. napjával beiktatott 109. § (8b) bekezdése alapján a szerződés alapján fizetendő használati díj
háromszoros összegében határozta meg.
[4] Az alperes a perbeli védekezése szerint az Ör. szerinti szankciós jellegű, háromszoros mértékű használati díj
iránti követelés nem alkalmazható, mert nem minősül jogcím nélküli használónak, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:341. § (2) bekezdéséből fakadó visszatartási jogát gyakorolja.
Az elsőfokú bíróság a keresetnek teljes egészében helyt adott, a használati díj tárgyában hozott döntését
az Ör. 109. § (8b) bekezdésére alapította.
[5] Az elsőfokú ítélettel szemben az alperes fellebbezéssel élt, amelyben változatlanul vitatja az Ör. 109. §
(8b) bekezdésének az alkalmazhatóságát.

Az indítvány és az önkormányzat védirata
[6] Az indítványozó bíróság a fellebbezési eljárásban 2022. június 2. napján kelt 47.Pkf.631.442/2022/7. számú
végzésében a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 144. §-a alapján
indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását és egyidejűleg a per tárgyalását a Kúria Önkormányzati
Tanácsa előtti eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette. Az indítványozó bíróság megállapította, hogy az Ör.-t
– annak bevezető része szerint – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói jogkörében,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 36. § (2) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján
hozta meg a felperesi önkormányzat képviselőtestülete. Az Ör. 109–112. §-ai a bel- és külterületi telekingatlanok
bérbeadására vonatkozó szabályokat állapítanak meg.
[7] Álláspontja szerint a rekreációs célú földhasználati szerződés a Lakástörvény 1. § (1) bekezdése alapján nem
tartozik a Lakástörvény hatálya alá, azt a Földforgalmi tv. és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló
2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.), mögöttesen pedig a Ptk. szabályozza. Erre utal az Ör. 109. §
(1) bekezdése is, mely szerint „[a]z önkormányzat tulajdonában lévő és határozattal ilyen célra kijelölt, a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott legfeljebb 1 hektár
területnagyságú föld rekreációs célú földhasználati szerződés (a továbbiakban: földhasználati szerződés) útján
hasznosítható.”
[8] Indítványában hivatkozott a Földforgalmi tv. 38. § (1a) bekezdésére, melynek alapján a rekreációs célú földhasználati
szerződés megszűnésére a haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint ugyanezen §
(2) bekezdése alapján a haszonbérletre e törvény rendelkezései mellett a Ptk., valamint a Fétv. haszonbérletre vonatkozó
szabályait is alkalmazni kell.
[9] Kifejtette, hogy a Ptk. 6:356. §-án keresztül alkalmazandó 6:341. § (3) bekezdése szerint „ha a bérlő a dolgot
jogosulatlanul tartja vissza, a visszatartás idejére a szerződés alapján kikötött bérleti díjat köteles megfizetni,
ezt meghaladóan pedig minden olyan kárért felel, amely e nélkül nem következett volna be.” A rekreációs célú
földhasználati szerződésre alkalmazandó fenti törvényi előírások alapján a szerződés megszűnését követő
használat idejére – időkorlát nélkül – a szerződésben kikötött használati díjjal azonos mértékű díjat köteles
a használó megfizetni. Az indítványozó bíróság megállapította, hogy az Ör. vitatott 109. § (8b) bekezdése ettől
eltérően szabályozza a használati díj mértékét, és azt a jogcím nélküli használat 13. hónapjától a földhasználati díj
háromszoros összegében határozza meg.
[10] Indítványában hivatkozott az Alaptörvény 32. cikk (2) és (3) bekezdésére, valamint a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 3. §-ára, mely szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat
azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni.
A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű.
[11] Az indítványozó bíróság álláspontja szerint a Földforgalmi tv. 38. § (1a) és (2) bekezdése folytán alkalmazandó
Ptk. 6:341. § (3) bekezdése szabályozza azt, hogy a rekreációs célú földhasználati szerződés megszűnését követően
a telekingatlan jogosulatlan visszatartása esetén a visszatartás idejére a szerződés alapján kikötött használati díjat
köteles a használó megfizetni. Az Ör. 109. § (8b) bekezdése ezzel párhuzamosan és ezzel ellentétesen szabályozza
ugyanezt a társadalmi viszonyt, anélkül, hogy erre az Ör-ben megjelölt Lakástörvény felhatalmazást adhatna.
[12] Az Önkormányzati Tanács a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.
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[13] Az Önkormányzat védiratában kifejtette, hogy az Ör. 109–112. §-ait az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti
eredeti jogalkotói jogkörében alkotta. Utalt arra, hogy a Lakástörvény 42. §-ában kapott felhatalmazás csupán
az Ör. 1–108. §-ok megalkotására vonatkozott, ezt – a lakások bérbeadására vonatkozó szabályozást
– az önkormányzat az Ör-ből kiemelte és 2021. január 1. óta hatályos önálló rendeletben szabályozza.
Az Ör. törvényi felhatalmazást tartalmazó bevezető része azonban a Jat. 8. § (2) bekezdése értelmében később akkor
sem módosítható, ha az annak alapján alkotott részt utóbb hatályon kívül helyezték.
[14] Védiratában előadta, hogy mivel a jelen ügyben a rekreációs célú földhasználati szerződés alapján a használó
a földhasználatért ellenszolgáltatással tartozik, a szerződés megszűnésére a Földforgalmi tv. 38. § (2) bekezdése
alapján a haszonbérletre e törvény rendelkezései mellett a Ptk., valamint a Fétv. haszonbérletre vonatkozó szabályait
is alkalmazni kell. A Fétv. haszonbérletre vonatkozó kógens rendelkezései nem tartalmaznak kötelező előírást
a jogcím nélkülivé vált használó által fizetendő használati díj összegére. A Ptk. 6:59. § (2) bekezdése szerint a felek
szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha a törvény az eltérést nem tiltja. Ennek alapján a felek egyező akarattal
eltérhetnek a Ptk. 6:341. § (3) bekezdésében foglaltaktól, mely szerint a rekreációs célú földhasználati szerződés
megszűnését követően a telekingatlan jogosultalan visszatartása esetén a használó köteles a szerződés alapján
kikötött használati díjat megfizetni. Ezt az eltérést tartalmazza az Ör. 109. § (8b) bekezdése. Az önkormányzat
álláspontja szerint a Jat. 3. §-a jelen ügyben kizárólag a Ptk. szerződéses szabadságra épülő, és főszabályként az attól
való eltérést kifejezetten megengedő rendelkezésével összeegyeztethetően értelmezhető.
[15] Az önkormányzat hivatkozott az Ör. vitatott rendelkezésének alkalmazása kapcsán kialakult bírói gyakorlatra is.
Ezzel összefüggésben utalt arra, hogy a perbelivel azonos tartalmú rekreációs szerződés alapján, az Ör. 109. §
(8b) bekezdésére alapítottan, a használati díj tárgyában a keresetnek helyt adó jogerős ítéletek születtek.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[16] Az indítvány megalapozott.
[17] A Kp. 144. § szerint „[h]a a bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárásban önkormányzati rendelet olyan
rendelkezését kell alkalmaznia, amelynek más jogszabályba ütközését észleli, a bírósági eljárás felfüggesztése
mellett a Kúriánál indítványozza az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló
eljárást.”
[18] Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a bírói indítvány
előterjesztésének feltétele az, hogy az adott normát a bírónak az előtte folyamatban lévő eljárásban
alkalmaznia kell. (Köf.5.001/2020/4. [14])
[19] A polgári perben eljáró bíróság a keresetlevélben érvényesítendő igény tárgyában a fél által megjelölt jogcím
alapján dönt, melyek között hangsúlyosan szerepel az Ör. 109. § (8b) bekezdése. Erre figyelemmel e jogszabályi
rendelkezést is értelmeznie kell az indítványozó bíróságnak az előtte folyó perben, ezért fennállt a normakontroll
eljárásra vonatkozó indítványozási jogosultsága.
[20] Minderre tekintettel, a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. 109. § (8b) bekezdése jogszabályellenességére
vonatkozó indítványt érdemben megvizsgálta.
[21] Az Ör. – 2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-ával beiktatott, jelenleg hatályos – vitatott rendelkezése
a következő:
109. § (8b) „Amennyiben használó bérleti szerződésének megszűnésekor a földterületet nem adja használatba adó
birtokába, úgy jogcím nélküli használóvá válik és a jogcím nélküli használat fennállásáig használati díjat köteles
fizetni. A jogcím nélküli földterület használat során alkalmazott díj mértéke
a) 0–2 hónap közötti időtartamra a földhasználati díj összegével megegyező összeg,
b) 3–6 hónap közötti időtartamra a földhasználati díj kétszeres összege,
c) 7–12 hónap közötti időtartamra a földhasználati díj két és félszeres összege,
d) 13. hónaptól a földhasználati díj háromszoros összege.”
[22] Az Ör. Negyedik részében „bel- és külterületi TELEKINGATLANOK BÉRBEADÁSA” címszó alatt található 109. §
(1)–(9) bekezdések tárgya az önkormányzat tulajdonában lévő és határozattal ilyen célra kijelölt, a Földforgalmi tv.-ben
meghatározott, legfeljebb 1 hektár területnagyságú rekreációs célú földhasználati szerződés útján hasznosítható föld.
A rekreációs célú földhasználatot a Földforgalmi tv. 38. § (1a) bekezdése a következők szerint szabályozza:
„A rekreációs célú földhasználati szerződés a települési önkormányzat, mint használatba adó, valamint
a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, illetve mezőgazdasági
termelőszervezetnek nem minősülő civil szervezet, mint használó között létrejött olyan szerződés, melynek alapján
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[23]

[24]

[25]

[26]

[27]
[28]

[29]

[30]

[31]

a használó a települési önkormányzat tulajdonában álló, legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet a saját, illetve
az együttélő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja, és szedi annak hasznait. A rekreációs
célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg.
Ha a rekreációs célú földhasználati szerződés alapján a használó a földhasználatért ellenszolgáltatással tartozik,
a szerződés megszűnésére a haszonbérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
A (2) bekezdés értelmében a haszonbérletre e törvény rendelkezései mellett a Ptk., valamint a Fétv. haszonbérletre
vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.
A Fétv. 50–53. §-ai tartalmazzák a haszonbérletre vonatkozó kógens (eltérést nem engedő) szabályokat, amelyek
azonban nem tartalmaznak a szerződés megszűnése esetére a használó díjfizetési kötelezettségéről szóló
rendelkezést.
Az indítvány az Ör. 109. § (8b) bekezdésének más jogszabályba ütközését a Földforgalmi törvény 38. § (2) bekezdése
alapján alkalmazandó Ptk. 6:356. §-án keresztül alkalmazandó Ptk. 6:341. § (3) bekezdésével való ütközésben
jelölte meg.
A Ptk. 6:59. § (1) bekezdése szerint „[a] felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg
a másik szerződő felet.” A (2) bekezdés értelmében „[a] felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát.
A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha
e törvény az eltérést nem tiltja.
A Ptk. – haszonbérleti szerződés cím alatti – 6:356. §-a értelmében e fejezet eltérő rendelkezésének hiányában
a haszonbérletre a bérleti szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Ptk. 6:341. § (3) bekezdése – a bérleti
szerződés általános szabályai körében – a következőt tartalmazza: ha a bérlő a dolgot jogosulatlanul tartja vissza,
a visszatartás idejére a szerződés alapján kikötött bérleti díjat köteles megfizetni, ezt meghaladóan pedig minden
olyan kárért felel, amely e nélkül nem következett volna be.
Az Ör. vitatott rendelkezését az önkormányzat a védiratában kifejtettek alapján eredeti jogalkotói hatáskörében
alkotta meg.
Az Ör. preambuluma a 6/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-ával 2021. február 23. napjától az alábbiak szerint
módosult:
„Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói jogkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében és 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az 1991. évi. XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében
a következőket rendeli el:”
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.” Alaptörvényi szabály tehát, hogy az önkormányzat eredeti jogalkotó hatáskörében
(törvény által nem szabályozott feladatkörébe tartozó helyi társadalmi viszonyok rendezésére) és törvény
felhatalmazása alapján alkothat rendeletet. A helyi közügyek gyakorlásának elvéből következik ugyanis, hogy
a helyi önkormányzat abban az esetben is jogosult a helyi társadalmi viszony rendezésére jogszabályt alkotni, ha
az adott társadalmi viszonyt törvény nem rendezi. Ebben az esetben azonban a szabályozásnak illeszkednie kell
a jogrendszer egészébe, más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának jelen ügyben abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a hivatkozott
rendelkezések alapján az önkormányzat rendelete tartalmazhat-e a rekreációs célú földhasználati szerződés
megszűnésének esetén a bérlő díjfizetési kötelezettségére vonatkozó, a Ptk. 6:356. §-án keresztül alkalmazandó
Ptk. 6:341. § (3) bekezdésétől eltérő szabályozást.
Az Önkormányzati Tanács a fent hivatkozott rendelkezések alapján megállapította, hogy a Földforgalmi törvény
38. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:356. §-án keresztül alkalmazandó Ptk. 6:341. § (3) bekezdése
az Ör. vitatott rendelkezésének tárgyát képező rekreációs célú földhasználati szerződés megszűnéséhez kapcsolódó,
a bérlőt a jogosulatlan visszatartás esetén terhelő – időkorlát nélküli – meghatározott mértékű (szerződés alapján
kikötött bérleti díj) fizetési kötelezettséget megállapító szabályozást tartalmaz. Ugyanígy, a szerződés megszűnése
esetére vonatkozó díjfizetési kötelezettséget állapít meg az Ör. vitatott rendelkezése is azzal az eltéréssel, hogy
a jogcím nélküli használat ellenértékét a harmadik hónaptól az eltelt idő arányában sávosan növekvő, azt
a jogcím nélküli használat 13. hónapjától legfeljebb a földhasználati díj háromszoros összegét elérő mértékben
határozza meg.
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[32] Az Alaptörvény 32. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat eredeti jogalkotó jogkörében csak akkor alkothat
jogszabályt, ha az adott (helyi társadalmi) viszonyra vonatkozóan nincs törvényi szabályozás. Jelen esetben
az önkormányzati tulajdonban lévő, a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó földterület hasznosításáról magasabb
rendű jogszabályok, a Földforgalmi tv. és a Fétv., valamint a Ptk. rendelkeznek.
[33] A Kúria a fentiek alapján úgy ítélte meg, hogy az Ör. 109. § (8b) bekezdése szerinti – a rekreációs célú földhasználat
megszűnéséhez kapcsolódó, a bérlő számára díjfizetési kötelezettséget megállapító – szabályozás nem tekinthető
más jogszabály által nem szabályozott helyi társadalmi viszonynak, az érintett önkormányzat e tárgyban csak akkor
alkothat normát, ha arra törvényi felhatalmazással rendelkezik. (Köf.5024/2014/11.)
[34] A védiratban foglaltakkal összefüggésben a Kúria utal arra, hogy nem tekinthető önkormányzati rendeletalkotásra
való felhatalmazásnak az a polgári jogi szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy a felek a törvényi szabályoktól
eltérjenek. Az önkormányzati rendelet közhatalommal megalkotott jogszabály – így a jogalkotási
követelményeknek kell megfelelnie – még akkor is, ha az adott jogviszonyban az önkormányzat az egyik fél.
[35] A Ptk. haszonbérleti szerződésre vonatkozó szabályaitól való eltérésre normatív szabályozás útján tehát csak
törvényi felhatalmazás alapján kerülhet sor, a vitatott rendeleti szabály megalkotására vonatkozó felhatalmazással
pedig az önkormányzat – ebben a tárgykörben – nem rendelkezik. Ebből következően az önkormányzat eredeti
jogalkotói jogkörében nem állapíthat meg önkormányzati rendeletben rekreációs földhasználati szerződés
megszűnéséhez kapcsolódó szankciós jellegű díjfizetési kötelezettséget.
[36] A Kúria rámutat továbbá, hogy az Önkormányzati Tanácsa előtti normakontroll eljárásban nem képezheti vizsgálat
tárgyát, hogy az Ör. vitatott jogszabályára alapítottan egyedi ügyekben jogerős ítéleteket hoztak. Az Önkormányzati
Tanács eljárásában az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését vizsgálja, melynek egyetlen mércéje
a törvényesség. Az Ör. vitatott rendelkezése alapján meghozott hivatkozott bírói döntések a törvényesség/
törvénybe ütközés bizonyítására nem alkalmasak.
[37] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fenti indokok és a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja megállapította, hogy
az Ör. vitatott rendelkezése nem illeszthető a jogszabály által biztosított keretek közé, ilyen tartalmú szabályozásra
az önkormányzat eredeti jogalkotói jogkörében nem jogosult. Az Ör. törvényi felhatalmazás nélkül beiktatott 109. §
(8b) bekezdése tehát a Ptk. 6:356. §-án keresztül alkalmazandó Ptk. 6:341. § (3) bekezdésébe ütközik, ezért azt
megsemmisítette.
[38] A Kp. 147. § (1) bekezdése értelmében, ha az önkormányzati rendelet rendelkezésének megsemmisítésére, illetve
más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói indítvány alapján került sor, a megsemmisített rendelkezés
nem alkalmazható az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi,
a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. Ezen általános alkalmazási
tilalom mellőzését a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 147. § (2) bekezdése alapján elrendelheti, ha azt a közérdek
védelme, a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok alapvető jogainak védelme indokolja,
de jelen esetben ilyen körülmények nem álltak fenn.

A döntés elvi tartalma
[39] A rekreációs célú földhasználati szerződés megszűnése esetén, a jogcím nélküli bérlőt terhelő díjfizetési
kötelezettség nem tekinthető más jogszabály által nem szabályozott helyi társadalmi viszonynak, ezért
az önkormányzat eredeti jogalkotói jogkörében nem állapíthat meg önkormányzati rendeletben a szerződés
megszűnéséhez kapcsolódó szankciós jellegű díjfizetési kötelezettséget.

Záró rész
[40] Az Önkormányzati Tanács az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, a más
jogszabályba ütközés jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapította meg. A Kp. 146. §
(3) bekezdése alapján az Ör. megsemmisített rendelkezése a közzétételt követő napon veszti hatályát, és e naptól
nem alkalmazható.
[41] A Magyar Közlönyben történő közzététel a Kp. 146. § (2) bekezdésén, a helyben történő közzététel a Kp. 142. §
(3) bekezdésén alapul.
[42] Adott jogszabály-ellenesnek minősített rendelkezés vonatkozásában a folyamatban lévő ügyben való és az általános
alkalmazás tilalmát a Kp. 147. § (1) bekezdése mondja ki.
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[43] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban
a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.
[44] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2022. október 18.
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró

Dr. Patyi András s.k. bíró

Dr. Dobó Viola s.k. előadó bíró
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1519/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti
nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatás költségeinek ellentételezéséről
A Kormány a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását
biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján,
a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért, az ellentételezés költségvetési fedezetének rendelkezésre állása és kifizetése érdekében
1. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon a villamos energia és földgáz szolgáltató számára
a Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti ellentételezés kifizetésének teljesítéséről;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Technológiai és
Ipari Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címet a 18. Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése
alcímmel és azon belül az 1. Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal
egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a technológiai és ipari miniszter kezdeményezésére gondoskodjon
a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításának ellentételezéséhez szükséges első részlet céljára 157 496 200 805 forint
forrás rendelkezésre állásáról a 2. pont szerinti jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyeztetve tegyen javaslatot a rezsivédelmi
szolgáltatás 2022. évi ellentételezés összegének fennmaradó része kifizetésének ütemezésére a Korm. rendelet
5. §-ában meghatározott korrekciós tényezőre, valamint a villamosenergia- és földgázszolgáltató tényleges
likviditási igényeire tekintettel.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
legkésőbb 2022. december 15-ig
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról
1. A Kormány visszavonja az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak
egyszeri juttatásához szükséges intézkedésről szóló 1432/2011. (XII. 13.) Korm. határozatot.
2. A Kormány visszavonja a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi finanszírozásához
szükséges lépésekről szóló 1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozatot.
3. A Kormány visszavonja az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak
egyszeri juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésről szóló 1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozatot.
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4. A Kormány visszavonja a központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának
csökkentéséről, valamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos
lépésekről szóló 1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozatot.
5. A Kormány visszavonja a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Célelőirányzatának megemeléséről szóló
1363/2012. (IX. 14.) Korm. határozatot.
6. A Kormány visszavonja a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2012. év végi
finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1497/2012. (XI. 13.) Korm. határozatot.
7. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás
jogcíme 2012. évi előirányzatának megemeléséről szóló 1584/2012. (XII. 15.) Korm. határozatot.
8. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás
jogcíme 2012. évi előirányzatának év végi megemeléséről szóló 1634/2012. (XII. 18.) Korm. határozatot.
9. A Kormány visszavonja a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című
középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 1056/2013. (II. 13.) Korm. határozatot.
10. A Kormány visszavonja a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatot.
11. A Kormány visszavonja a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb
intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 6. pontját.
12. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi
előirányzatáról történő átcsoportosításról szóló 1448/2015. (VII. 2.) Korm. határozatot.
13. A Kormány visszavonja a Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről szóló 1732/2015. (X. 8.)
Korm. határozatot.
14. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi
előirányzatáról történő átcsoportosításról szóló 1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozatot.
15. A Kormány visszavonja a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról
és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
szóló 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozatot.
16. A Kormány visszavonja a központi költségvetés fejezeti szintű 2017–2019. évi bevételi és kiadási középtávú
tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozatot.
17. A Kormány visszavonja a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági
laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról szóló 1543/2017. (VIII. 18.)
Korm. határozatot.
18. A Kormány visszavonja a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről szóló
1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozatot.
19. A Kormány visszavonja a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.)
Korm. határozatot.
20. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok
és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban
egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás
biztosításáról szóló 1005/2018. (II. 1.) Korm. határozatot.
21. A Kormány visszavonja a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról
szóló 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozatot.
22. A Kormány visszavonja a családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III. 19.) Korm. határozatot.
23. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról
történő átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről szóló 1131/2018. (III. 19.)
Korm. határozatot.
24. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról
történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről szóló
1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozatot.
25. A Kormány visszavonja a 2017–2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.)
Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról szóló
1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozatot.
26. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok
jogcím előirányzatának megemeléséről szóló 1483/2018. (X. 8.) Korm. határozatot.
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27. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi
előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának
megemeléséről szóló 1510/2018. (X. 17.) Korm. határozatot.
28. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím
2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás
és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről szóló
1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozatot.
29. A Kormány visszavonja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről szóló 1647/2018. (XII. 6.)
Korm. határozatot.
30. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás
jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről és a sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepció
kidolgozásáról szóló 1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozatot.
31. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok
jogcím előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről szóló 1673/2018. (XII. 13.) Korm. határozatot.
32. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról
történő átcsoportosításról szóló 1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozatot.
33. A Kormány visszavonja a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím előirányzatának
megemeléséről szóló 1807/2018. (XII. 23.) Korm. határozatot.
34. A Kormány visszavonja a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében
szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat 4–12. pontját.
35. A Kormány visszavonja a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról szóló
1301/2019. (V. 27.) Korm. határozatot.
36. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok
jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről szóló 1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozatot.
37. A Kormány visszavonja a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében
szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat
a)
3. pontját,
b)
4. pontját,
c)
5. pontját,
d)
6. pont a) alpontját,
e)
6. pont b) alpontjában az „az a) alpontban foglaltakon kívüli,” szövegrészt,
f)
8. pontját,
g)
9. pontját,
h)
10. pontját.
38. A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési
programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról szóló 1465/2019. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pont
a) alpontjában a „3. pont” szövegrész helyébe a „Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség
csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 7. pontja”
szöveg lép.
39. A Kormány visszavonja a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése
érdekében szükséges fejlesztési programot koordináló szervezetrendszer kialakításáról szóló 1465/2019. (VII. 31.)
Korm. határozat 3. pontját.
40. A Kormány visszavonja a 2020–2022. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1540/2019. (IX. 25.)
Korm. határozatot.
41. A Kormány visszavonja a traumatológiai szakma fix díjainak emelése érdekében szükséges forrás átcsoportosításáról
szóló 1636/2019. (XI. 14.) Korm. határozatot.
42. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás
és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről szóló
1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozatot.
43. A Kormány visszavonja a Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló 1729/2019. (XII. 19.) Korm. határozatot.
44. A Kormány visszavonja az egyes egészségügyi kérdésekről szóló 1798/2019. (XII. 23.) Korm. határozatot.
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45. A Kormány visszavonja a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről szóló 1270/2020. (VI. 2.)
Korm. határozatot.
46. A Kormány visszavonja a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi
és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás biztosításáról szóló 1313/2020. (VI. 12.)
Korm. határozatot.
47. A Kormány visszavonja az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás
kifizetéséhez szükséges további többletforrás biztosításáról szóló 1346/2020. (VI. 30.) Korm. határozatot.
48. A Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról szóló 1517/2020. (VIII. 14.)
Korm. határozat 2. pont g) és h) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány az 1. pont szerinti Stratégia megvalósítása érdekében)
„g) felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, és készítsen előterjesztést
egy orvostechnikai tanúsítói folyamatokra felkészítő szervezet létrehozására a klinikai vizsgálatok és eszköztanúsítás
támogatása érdekében, az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében
szükséges intézkedésekről szóló 1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozattal összhangban;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. december 31.
h) felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy mérje fel az orvostechnikai cégek eszköztanúsításához és a klinikai
vizsgálatok elvégeztetéséhez (ideértve az egészségügyi intézmények célzott eszközfejlesztését) szükséges források
mértékét, és erről készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. december 31.”
49. A Kormány visszavonja a Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról szóló
1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
a)
2. pont a) és b) alpontját,
b)
2. pont f ) alpontját,
c)
2. pont l) alpontját,
d)
2. pont n) és o) alpontját.
50. A Kormány visszavonja a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv
elfogadásáról szóló 1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
a)
3. pontját,
b)
4. pontját.
51. A Kormány visszavonja az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak
fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.)
Korm. határozatot.
52. A Kormány visszavonja a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében az RT-PCR módszerrel végzett
SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló vizsgálattal összefüggő többletkiadások fedezetének biztosításáról, valamint
az influenza elleni védőoltás teljes lakosság részére történő ingyenes rendelkezésre állásának biztosításáról szóló
1617/2020. (X. 1.) Korm. határozatot.
53. A Kormány visszavonja az alapellátás megerősítéséről, illetve a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
2021. évi előirányzatából történő átcsoportosításról szóló 1683/2020. (X. 21.) Korm. határozatot.
54. A Kormány visszavonja az egyes vidéki köznevelési fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló
1709/2020. (X. 30.) Korm. határozat
a)
3. pontját,
b)
4. pontját.
55. A Kormány visszavonja az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók béremeléséhez szükséges
2021. évi forrás biztosításáról szóló 1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozatot.
56. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 2020. és 2021. évi
előirányzatáról történő átcsoportosításról szóló 1878/2020. (XII. 4.) Korm. határozatot.
57. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatának 2020. évi megemeléséről
és 2021. évi előirányzatának javára történő átcsoportosításról, valamint az Egészséges Budapest Programban
érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz
szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1888/2020. (XII. 8.)
Korm. határozatot.
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58. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok
jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről szóló 1916/2020. (XII. 17.) Korm. határozatot.
59. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím
2020. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás és a Gyógyszertámogatás
jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről szóló 1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozatot.
60. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás
jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről szóló 1044/2021. (II. 9.) Korm. határozatot.
61. A Kormány visszavonja a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében
szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló
1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat
a)
2. pontját,
b)
3. pontját,
c)
4. pontját,
d)
5. pont b) alpontját.
62. A Kormány visszavonja a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
1076/2021. (II. 27.) Korm. határozatot.
63. A Kormány visszavonja az egészségügyi eszközök értékesítéséről szóló 1106/2021. (III. 10.) Korm. határozatot.
64. A Kormány visszavonja a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1136/2021. (III. 24.) Korm. határozatot.
65. A Kormány visszavonja az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további
javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozatot.
66. A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás,
anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről szóló 1306/2021. (V. 26.)
Korm. határozatot.
67. A Kormány visszavonja az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozat 1. pont c) és d) alpontját.
68. A Kormány visszavonja a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése
és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1406/2021. (VI. 30.)
Korm. határozatot.
69. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
70. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
a)
1. melléklet I. alcím 3. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg,
b)
1. melléklet II. alcím 2. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
c)
1. melléklet II. alcím 9. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
d)
1. melléklet II. alcím 14. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg,
e)
1. melléklet II. alcím 18. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
f)
1. melléklet II. alcím 19. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
g)
1. melléklet II. alcím 20. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
h)
1. melléklet II. alcím 21. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
i)
1. melléklet II. alcím 22. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
j)
1. melléklet II. alcím 23. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
k)
1. melléklet II. alcím 24. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
l)
1. melléklet III. alcím 7. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg,
m)
1. melléklet III. alcím 12. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg és az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
n)
1. melléklet IV. alcím 9. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg,
o)
1. melléklet IV. alcím 13. pontjában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztésért”
szöveg,
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

71.

72.
73.

74.

75.

76.
77.

78.

79.
80.

1. melléklet V. alcím 3. pontjában a „közigazgatás szervezéséért” szövegrész helyébe a „közigazgatásszervezésért” szöveg,
1. melléklet V. alcím 6. pontjában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztésért” szöveg,
1. melléklet V. alcím 7. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg,
1. melléklet VI. alcím 4. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
1. melléklet VI. alcím 5. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért”
szöveg,
1. melléklet VII. alcím 2. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg,
1. melléklet VII. alcím 5. pontjában az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztésért”
szöveg,
1. melléklet IX. alcím 2. pontjában a „közigazgatás szervezéséért” szövegrész helyébe a „közigazgatásszervezésért” szöveg,
1. melléklet IX. alcím 3. pontjában az „oktatásért” szövegrész helyébe a „köznevelésért” szöveg

x)
lép.
A Kormány visszavonja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának
a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet
V. alcím 2. pontjában a „lakásgazdálkodásért és” szövegrészt.
A Kormány visszavonja a Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges
források biztosításáról szóló 1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozatot.
A Kormány visszavonja az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és
orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak
megemeléséről szóló 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozatot.
Az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról szóló intézkedésekről szóló 1800/2021. (XI. 16.)
Korm. határozat 11. pontjában a „8–9. pontban” szövegrész helyébe a „9. pontban” szöveg és a „8–9. pont” szövegrész
helyébe a „9. pont” szöveg lép.
A Kormány visszavonja az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról szóló intézkedésekről
szóló 1800/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
a)
6. pontját,
b)
8. pontját.
A Kormány visszavonja a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének
biztosításáról szóló 1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozatot.
A Kormány visszavonja a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében
szükséges fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről szóló 1909/2021. (XII. 15.)
Korm. határozat 2–5. pontját.
A Kormány visszavonja az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról
és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím
előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról szóló 1951/2021. (XII. 22.)
Korm. határozatot.
A Kormány visszavonja a koronavírus elleni védőoltási tevékenység fedezetéről szóló 1089/2022. (II. 28.)
Korm. határozatot.
A szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
szóló 1098/2022. (III. 1.) Korm. határozat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
1. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet I. alcím 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. A korai nevelés feltételeinek bővítése, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a szülők foglalkoztatási
esélyeinek növelése érdekében folytatni kell a bölcsődei férőhelyek számának területileg is kiegyenlített növelését,
valamint magasan képzett szakemberállomány (kisgyermeknevelők) biztosítását.
Felelős:
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő:
a Terület- és településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz), illetve
az EFOP Plusz, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv tervidőszak ütemezésének
megfelelően, folyamatos”
2. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet II. alcím 11. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„11. A szakmailag elhivatott, nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében
folytatni kell a nemzetiségi pedagógusképzési ösztöndíjprogramot, kiemelt figyelemmel a roma nemzetiségi
pedagógusképzésben részt vevő hallgatókra.
Felelős:
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”
3. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet II. alcím 12. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„12. A rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével meg kell vizsgálni annak lehetőségeit,
hogy bevezetésre kerülhessen az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak intézményi gyermekétkeztetésében
a bölcsődés, óvodás gyermekek részére már biztosított kedvezményrendszer. Ugyancsak a rendelkezésre álló
költségvetési források figyelembevétele mellett javasolt továbbá a jogosulti kör bővítése a családbafogadó
gyám gyámsága alatt álló gyermekekkel. Vizsgálandó annak lehetősége, hogy biztosítani lehessen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult középiskolás tanulók esetében az intézményi gyermekétkeztetés 90%-os
térítési díjkedvezménnyel történő igénybevételét a jelenlegi 50%-os kedvezmény helyett, továbbá javasolt bővíteni
a jogosulti kört a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló tanulókkal.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő:
2022-től, folyamatos”
4. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet II. alcím 13. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13. A rendelkezésre álló költségvetési források függvényében javasolt kiterjeszteni az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetés jogosulti körét a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűnek nem minősülő, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekre, valamint vizsgálni a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló
gyermekekre történő kiterjesztés lehetőségét is.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”
5. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet III. alcím 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Támogatni kell a gyermekek családban történő nevelkedését. A gyermekvédelmi szakellátásba kerülés
megelőzése érdekében erősíteni kell a szülőkre irányuló figyelmet. A családi válsághelyzetek, a családban
lévő működési zavarok kezelése, csökkentése érdekében támogatni kell a szülői kompetenciafejlesztésre,
a szülők edukációjára irányuló programok megvalósítását és a megelőző közösségi alapú kezdeményezéseket.
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek esetében családi kapcsolatainak fenntartása, kialakítása
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6.

7.

8.

9.

érdekében innovatív programok kidolgozása vagy adaptálása szükséges. Indokolt a vér szerinti családba történő
hazagondozás vagy az örökbefogadás elősegítése, a hazagondozás hatékonyságának növelése és utánkövetése.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet III. alcím 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. A gyermekbántalmazás minden formájának visszaszorítása érdekében támogatni kell a gyermekek bántalmazás
vagy emberkereskedelem áldozatává válását megelőző egyedi és országos programok megvalósítását, beleértve
az online zaklatás minden formájával összefüggő bántalmazást, áldozattá válást is, valamint fejleszteni kell
a bántalmazott vagy emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek támogatását célzó szolgáltatásokat.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet III. alcím 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése
érdekében meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy azok a kistelepülések, ahol nagyszámú nevelőszülői vagy
gyermekotthoni férőhely működik, és ebből következően a településen élő gyermekek körében a gyermekvédelmi
szakellátásban részesülők aránya magas, a köznevelési és egészségügyi feladatellátás központi költségvetési
támogatásában külön kompenzációs forrásban részesülhessenek. Ez az adott települési önkormányzatnak nyújtott
támogatással, valamint az adott településen működő iskolák többletfeladat-ellátásának kompenzációs célú
támogatási lehetőségének megteremtésével érhető el.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
a köznevelésért felelős miniszter
az egészségügyért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet III. alcím 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a szolgáltatáshiányos településeken, illetve az elmaradott
településrészeken javuljon az önkormányzatok által biztosított humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés,
különös tekintettel a családokról, gyermekekről, fogyatékos személyekről, időskorúakról, szenvedélybetegekről,
pszichiátriai betegekről és hajléktalan emberekről gondoskodó szociális alapellátások vonatkozásában.
A költségvetési lehetőségeknek megfelelően szükséges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása új szolgáltatások megszervezésével, illetve a már működő ellátások
infrastrukturális fejlesztésével.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
a szociálpolitikáért felelős miniszter
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
a felnőttképzésért felelős miniszter
Határidő:
a TOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, 2021-től, folyamatos”
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet III. alcím 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, illetve a családból történő kiemelésének elkerülése,
továbbá a krízishelyzetben lévő családok esetében a család egységének megtartása érdekében szükséges
az átmeneti elhelyezést nyújtó családok átmeneti otthona fejlesztése, különösképpen a külső férőhelyek számának
növelése.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”
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10. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. melléklet III. alcím 9. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9. Meg kell alapozni a hátrányos helyzetű fiatalok integrációjának elősegítésére, valamint aktivitásuk és társadalmi
kohéziójuk növelését szolgáló élménypedagógiai, a fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterét.
Felelős:
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszter
Határidő:
2021-től, folyamatos”

2. melléklet az 1520/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
A szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
szóló 1098/2022. (III. 1.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
1.

Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye)

(4.)

Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat
2600 Vác, Báthori M. utca 4.

A Kormány 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
egyes belügyi tárgyú kormányhatározatok kormányzati struktúraváltással összefüggő módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről
1. Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról szóló 1102/2007. (XII. 23.)
Korm. határozat.
2. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)
Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Bizottság 33 tagból áll. A Bizottság elnöke a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) gondoskodáspolitikáért
felelős államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott szervezetek képviselői közül az általuk kijelölt személy.
Az elnök távollétében a helyettesítésének rendjét a Bizottság ügyrendje határozza meg.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja
a) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát,
b) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 2/2022. (VI. 7.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztost,
c) a BM szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárát,
d) a BM köznevelési államtitkárát,
e) a BM egészségügyi államtitkárát,
f ) a BM társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárát,
g) a BM európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárát,
h) a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) családokért felelős államtitkárát,
i) a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárát,
j) a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárát,
k) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárát,
l) a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkárát,
m) az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkárát,
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

n) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét,
o) a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját,
p) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatóját
egy-egy tag jelölésére.”
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)
Korm. határozat 6. pont a) alpont aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként felkéri)
„aa) a Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoportot,”
(egy-egy tag jelölésére, továbbá)
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)
Korm. határozat 6. pont a) alpont aj) és ak) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként felkéri)
„aj) a Magyar Rektori Konferenciát,
ak) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot és”
(egy-egy tag jelölésére, továbbá)
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)
Korm. határozat 6. pont a) alpontja a következő al) ponttal egészül ki:
(A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként felkéri)
„al) a Roma Szakkollégiumok Egyesületét”
(egy-egy tag jelölésére, továbbá)
A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A TFCTB további tagjai (a továbbiakban: bizottsági tag):
a) a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára, energetikáért felelős
államtitkára és közlekedésért felelős államtitkára,
b) a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, családokért felelős
államtitkára, valamint kultúráért felelős államtitkára,
c) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, szociális ügyekért felelős helyettes
államtitkára, köznevelési államtitkára, egészségügyi államtitkára, önkormányzati államtitkára, európai uniós és
nemzetközi helyettes államtitkára, az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára,
valamint közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára,
d) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, területi közigazgatásért felelős
államtitkára, valamint civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,
e) a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára,
f ) az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára,
g) a területfejlesztési miniszter területfejlesztésért felelős államtitkára, európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkára,
h) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
i) a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos és
j) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.”
A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat
4. pontjában a „közigazgatási” szövegrész helyébe a „gondoskodáspolitikáért felelős” szöveg lép.
Hatályát veszti a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről
szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja a következő
do) ponttal egészül ki:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
Az NBT további egy-egy tagjára)
„do) a felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkoztatásért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkára,”
(tesz javaslatot.)
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10. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpont dp) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
Az NBT további egy-egy tagjára)
„dp) a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára,”
(tesz javaslatot.)
11. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat
a)
3. pont c) alpont ca) pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
b)
3. pont c) alpont cb) pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „szociálpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
c)
3. pont d) alpont db) pontjában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért
felelős miniszter” szöveg,
d)
3. pont d) alpont dd) pontjában a „foglalkozáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért” szövegrész helyébe
az „iparért és munkaerőpiacért felelős” szöveg,
e)
3. pont d) alpont de) pontjában a „belbiztonsági államtitkára” szövegrész helyébe a „rendészeti államtitkára”
szöveg
lép.
12. Hatályát veszti a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpont
dk) pontjában a „valamint” szövegrész.
13. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 4. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4. A Tanács 33 tagú testület, amelynek tagjai:
a) a belügyminiszter;
b) a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára;
c) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára;
d) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 2/2022. (VI. 7.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos;
e) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1297/2022. (VI. 17.)
Korm. határozattal kinevezett roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos;
f ) a belügyminiszter által felkért, az Európai Unió romapolitikájában jártas személy;
g) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára;
h) a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára;
i) az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese;
j) az Országos Roma Önkormányzat elnöke;
k) a roma/cigány nemzetiség területi nemzetiségi önkormányzatai képviseletében 5 fő;
l) a roma közösségek képviseletében 7 fő;
m) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében 1 fő;
n) a Magyar Katolikus Egyház képviseletében 2 fő, akik közül az egyik személyt a Görögkatolikus Metropólia
javaslatára delegálja a Magyar Katolikus Egyház;
o) a Magyarországi Református Egyház képviseletében 1 fő;
p) a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében 1 fő;
q) a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében 1 fő;
r) az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége képviseletében 1 fő;
s) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács munkaadói és munkavállalói oldalainak képviseletében 1-1 fő;
t) a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében 1 fő;
u) a Roma Szakkollégiumok Egyesület elnöke.”
14. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 5. pont a) alpont
aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács ülésein
állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt:)
„aa) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság képviselője;”
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15. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat a következő
6b. ponttal egészül ki:
„6b. A Tanács saját szervezetén belül, munkájának segítése, javaslattétel és a döntések előkészítése céljából
szakpolitikai testületeket hozhat létre. A szakpolitikai testületek tagjait a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár
kéri fel.”
16. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
a)
6. pontjában a „c) és d) alpontjában” szövegrész helyébe a „d) és e) alpontjában” szöveg és a „c) alpontjában”
szövegrész helyébe a „b) alpontjában” szöveg,
b)
6a. pontjában az „a)–f ), i), t) és v) alpontjában” szövegrész helyébe az „a)–g) és j) alpontjában” szöveg,
c)
7. pontjában a „c) alpontjában” szövegrész helyébe a „b) alpontjában” szöveg,
d)
13. pont a) alpontjában a „megyének” szövegrész helyébe a „vármegyének” szöveg és a „megyék” szövegrész
helyébe a „vármegyék” szöveg,
e)
13. pont b) alpontjában a „h)–u) alpontjában” szövegrész helyébe az „i)–u) alpontjában” szöveg
lép.
17. Hatályát veszti a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
14. pontja.
18. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat a következő 5a. ponttal
egészül ki:
„5a. A Kormány felhívja a minisztereket, a helyettesítésükre jogosult politikai vagy szakmai felsővezetőket, valamint
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló kormányrendeletben szereplő feladatok ellátása, továbbá a váratlan és a nemzetbiztonságot közvetlenül
érintő eseményekből adódó információk gyors áramlásának biztosítása, és a döntések előkészítése érdekében
a kormányügyeleti rendszer útján biztosítsák az elérhetőségi adataik összegyűjtését és folyamatos naprakészen
tartását.”
19. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
20. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat
a)
5. pontjában az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,
b)
6. pontjában az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,
c)
1. melléklet 4. pontjában a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrészek
helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,
d)
1. melléklet 9. pontjában a „3. pontban meghatározott miniszterek” szövegrész helyébe a „3. pontban
meghatározott miniszterek és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,
e)
1. melléklet 12. pontjában a „3. pontban meghatározott miniszterek” szövegrész helyébe a „3. pontban
meghatározott miniszterek és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,
f)
1. melléklet 13. pontjában a „3. pontban meghatározott minisztereket” szövegrész helyébe a „3. pontban
meghatározott minisztereket és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát” szöveg,
g)
1. melléklet 16. pont b) alpontjában az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg
lép.
21. Hatályát veszti az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekről szóló
1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozat.
22. Hatályát veszti az Európai Menekültügyi Alap, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését segítő
európai alap, az Európai Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap felelős hatóságainak és hitelesítő hatóságainak
kijelöléséről, valamint a Külső Határok Alap intézményi rendszeréről szóló 1440/2011. (XII. 20.) Korm. határozat.
23. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 10. §-a szerinti, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
131. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesülése céljából létrehozott, a Kormány mellett működő javaslattevő,
tanácsadó, konzultatív testület. A Tanács működése nem érinti az ágazati minisztereknek a Kormány ügyrendjéről
szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat 7. pontjában előírt államigazgatási egyeztetési kötelezettségét.
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1.1. A Tanács feladat- és hatáskörei:
a) konzultáció a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat
érintő stratégiai kérdésekről, különös figyelemmel az önkormányzati rendszer megújítására,
b) konzultáció az éves költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről,
c) javaslattétel a kormány számára, különös tekintettel a jogalkotási feladatokra.
1.2. A Tanács tagjai a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára,
a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos önkormányzati érdekszövetségek
elnökei, továbbá – tanácskozási joggal – a kultúráért és innovációért felelős miniszter. A Tanács tagjai
helyettesítésükre eseti megbízást adhatnak. A Tanács elnöke a Tanács ülésének egyes napirendi pontjaihoz
tanácskozási joggal hívja meg a napirendi ponttal érintett szakterületért felelős politikai vagy szakmai felsővezetőt.
A Tanács bármely tagja kezdeményezheti eseti meghívott részvételét. A tagok díjazásban nem részesülnek.
1.3. A Tanács elnöke a belügyminiszter, alelnöke a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. A Tanács
társelnökét rotációs elv alapján az országos önkormányzati szövetségek – konszenzusos döntésük alapján –
biztosítják. A Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Tanács
bármely tagja kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, a kezdeményezésről az elnök dönt.
1.4. A Tanács működésének rendjét maga határozza meg.
1.5. A Kormány felkéri az országos önkormányzati érdekszövetségeket a Tanács munkájában való részvételre.
1.6. A Tanács működési költségeit a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében kell tervezni.”
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Hatályát veszti a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról szóló 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat.
Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 2. pontjában a „társadalmi
esélyegyenlőség előmozdításáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.
A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról szóló 1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
a)
3. pont a) alpontjában a „köznevelésért felelős” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg,
b)
8. pontjában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe a „XIV. Belügyminisztérium” szöveg
lép.
Hatályát veszti a Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról szóló 1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat
a)
2. pont nyitó szövegrészében az „Intézményfenntartó” szövegrész,
b)
3. pont c) alpont ca) pontjában az „Intézményfenntartó” szövegrész.
A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 4. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4. A Bizottság elnöke a szociálpolitikáért felelős miniszter által felkért szakmai felsővezető vagy politikai
felsővezető.”
A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 8. pont b) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság állandó tagjai:)
„b) feladatkörönként egy-egy személy
ba) az egészségügyért,
bb) a szociálpolitikáért,
bc) a társadalmi felzárkózásért,
bd) a családpolitikáért,
be) a gyermek- és ifjúságpolitikáért,
bf ) a kultúráért,
bg) az általános politikai koordinációért,
bh) a foglalkoztatáspolitikáért,
bi) a közfoglalkoztatásért,
bj) a szakképzésért,
bk) a felnőttképzésért,
bl) az államháztartásért,
bm) a köznevelésért,
bn) a felsőoktatásért
felelős miniszter által vezetett, illetve a tevékenységét segítő minisztérium képviseletében,”
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31. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 9. pont b) alpont
bd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság eseti tagjai:
az alábbi szervek egy-egy képviselője:)
„bd) Országos Kórházi Főigazgatóság,”
32. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 10. pont
c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság állandó meghívottai:)
„c) a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,”
(egy-egy képviselője.)
33. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat 12. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A 8. pont b) alpontja és a 9. pont szerinti tagot az adott szervezet vezetője jelöli ki. Tagként
a) a szervezetben szakmai felsővezetői vagy politikai felsővezetői vagy szakmai vezetői álláshelyet betöltő személy,
b) gazdasági társaság esetén a társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója
jelölhető ki.”
34. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
a)
9. pont a) alpont ae) pontjában a „tevékenység” szövegrész helyébe az „igazgatás” szöveg,
b)
14. pontjában a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg
lép.
35. Hatályát veszti a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat
8. pont c) alpontja.
36. A Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról szóló 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 4. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„4. A Fórum tagjai:
a) a belügyminiszter;
b) a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára;
c) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára;
d) a technológiai és ipari miniszter;
e) a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára;
f ) a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára;
g) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke;
h) a Magyar Rektori Konferencia elnöke;
i) a belügyminiszter által felkért azon vállalatok, amelyekkel a Kormány stratégiai együttműködési megállapodást
kötött, valamint azok, amelyek a felzárkózás területén szakmai tapasztalattal rendelkeznek (a továbbiakban együtt:
vállalatok);
j) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos;
k) a kultúráért és innovációért felelős miniszter.”
37. A Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról szóló 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat 3. pont
e) alpontjában az „a 2014–2020. évi programozási időszakban” szövegrész helyébe az „az európai uniós
programozási időszakokban” szöveg lép.
38. A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.)
Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. E határozat hatálya kiterjed
a) a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) terrorizmus elleni fellépésben érintett hivatali szerveire,
b) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,
c) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,
d) az Információs Hivatalra,
e) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
f ) a Terrorelhárítási Központra (a továbbiakban: TEK),
g) az Országos Rendőr-főkapitányságra,
h) a Nemzeti Védelmi Szolgálatra,
i) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra,
j) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra,
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k) a Nemzeti Információs Központra,
l) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra,
m) a Védelmi Igazgatási Hivatalra,
n) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára,
o) az Országos Atomenergia Hivatalra, valamint
p) a 32. pontban meghatározott minisztériumokra.”
A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.)
Korm. határozat 32. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A BM ügyelet az elrendelt, módosított vagy megszüntetett fokozatról a fokozat számának és illetékességi területének
megjelölésével soron kívül tájékoztatja)
„d) a belügyminiszter irányítása alá nem tartozó, a Korm. határozat hatálya alá tartozó szerveket,
e) az Országos Atomenergia Hivatalt, valamint”
A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.)
Korm. határozat 32. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(A BM ügyelet az elrendelt, módosított vagy megszüntetett fokozatról a fokozat számának és illetékességi területének
megjelölésével soron kívül tájékoztatja)
„f ) a Védelmi Igazgatási Hivatalt.”
A terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.)
Korm. határozat
a)
3. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
b)
4. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
c)
5. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
d)
13. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinetnek” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsnak” szöveg és
a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
e)
15. pontjában a „b)–l) alpontjában” szövegrész helyébe a „b)–m) alpontjában” szöveg,
f)
23. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinetet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsot” szöveg,
g)
24. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinetnek” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsnak” szöveg,
h)
26. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
i)
28. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinetnek” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanácsnak” szöveg,
j)
37. pontjában a „b)–n) alpontjában” szövegrész helyébe a „b)–o) alpontjában” szöveg és a „Nemzetbiztonsági
Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
k)
39. pontjában a „b)–n) alpontjában” szövegrész helyébe a „b)–o) alpontjában” szöveg,
l)
40. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
m)
41. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinet” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanács” szöveg,
n)
42. pontjában a „b)–m) alpontjában” szövegrész helyébe a „b)–n) alpontjában” szöveg,
o)
43. pontjában a „Nemzetbiztonsági Kabinettel” szövegrész helyébe a „Védelmi Tanáccsal” szöveg
lép.
A Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről szóló 1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat 2. pontjában
a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe a „szociálpolitikáért” szöveg lép.
Hatályát veszti az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat
a)
2. pontja,
b)
3. pontja,
c)
4. pontja,
d)
5. pontja,
e)
6. pontja,
f)
8. pontja,
g)
12. pontja,
h)
13. pontja,
i)
14. pontja,
j)
15. pontja.
Az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
a)
3. pont b) alpontjában az „az oktatásért” szövegrész helyébe az „a köznevelésért” szöveg,
b)
4. pont a) alpontjában a „szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „szakképzésért felelős miniszter” szöveg,
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c)
d)
e)
f)
g)

18. pontjában a „konzultációs” szövegrész helyébe az „egyeztető” szöveg,
21. pont a) alpontjában az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe az „a Kulturális és
Innovációs Minisztérium” szöveg,
24. pontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős” szövegrész helyébe
az „a Belügyminisztérium köznevelési” szöveg,
25. pontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős” szövegrész helyébe
az „a Belügyminisztérium köznevelési” szöveg,
30. pontjában a „XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetének” szövegrész helyébe
a „XIV. Belügyminisztérium fejezet” szöveg

lép.
45. Hatályát veszti az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
a)
10. pontja,
b)
38. pontja,
c)
39. pontja.
46. A Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Tanács tagjai
a) a miniszter által vezetett minisztérium
aa) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,
ab) társadalmi felzárkózásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,
b) a kultúráért és az innovációért felelős miniszter által delegált, az általa vezetett minisztérium családpolitikáért,
valamint felsőoktatásért felelős területéről 1-1 fő,
c) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos,
d) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól
szóló 2/2022. (VI. 7.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki biztos,
e) a Magyar Rektori Konferencia által delegált 1 fő,
f ) az Országos Roma Önkormányzat által delegált 1 fő,
g) a Roma Szakkollégiumok Egyesület által delegált 4 fő.”
47. Az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló
1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Munkacsoport feladata
a) az Európai Határregisztrációs Rendszer (a továbbiakban: EES), az Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszer (a továbbiakban: ETIAS) nemzeti részének megvalósításához szükséges kormányzati intézkedések
összehangolása,
b) a Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS), a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan
személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló
központosított rendszer (a továbbiakban: ECRIS-TCN) nemzeti részének megvalósításához szükséges kormányzati
intézkedések összehangolása,
c) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról szóló európai uniós jogi
aktusokban szereplő követelmények (a továbbiakban: interoperabilitás) nemzeti részének megvalósításához
szükséges kormányzati intézkedések összehangolása,
d) a Központi Vízuminformációs Rendszer (a továbbiakban: VIS) nemzeti részének megvalósításához szükséges
kormányzati intézkedések összehangolása,
e) az EES, az ETIAS, a SIS, az ECRIS-TCN és a VIS alkalmazására, valamint az interoperabilitásra való felkészülés
nyomon követése és
f ) az EES, az ETIAS, a SIS, az ECRIS-TCN és a VIS nemzeti részének, valamint az interoperabilitás fejlesztéséhez
szükséges kormányzati intézkedések és döntések összehangolása és előkészítése.”
48. Az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló
1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat 5. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A Munkacsoport tagja)
„d) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.”
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49. Az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló
1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat 6. pont b) alpontjában a „Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Információs” szöveg lép.
50. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 18. pont f ) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az OVT tagjai)
„f ) a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízgyűjtő-gazdálkodási feladatai tekintetében
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának képviselője,”
51. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 18. pontja a következő r) alponttal
egészül ki:
(Az OVT tagjai)
„r) a területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter e szakterületről kijelölt
képviselője.”
52. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak
végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.)
Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat I.2. sorában a „családokért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban:
CSTNM), EMMI,” szövegrész helyébe a „Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM),” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat I.3. sorában az „Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban:
ITM)” szövegrész helyébe a „Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM)” szöveg,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat I.4. sorában a „CSTNM, EMMI” szövegrész helyébe a „KIM” szöveg,
d)
1. mellékletében foglalt táblázat I.5. sorában az „EMMI” szövegrész helyébe a „KIM” szöveg,
e)
1. mellékletében foglalt táblázat II.1. sorában az „EMMI” szövegrész helyébe a „BM” szöveg,
f)
1. mellékletében foglalt táblázat II.3. sorában a „CSTNM, EMMI” szövegrész helyébe a „KIM” szöveg,
g)
1. mellékletében foglalt táblázat IV.2. sorában az „EMMI” szövegrész helyébe a „KIM” szöveg
lép.
53. Hatályát veszti az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról,
valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló
1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat
a)
1. mellékletében foglalt táblázat I.1. sorában az „Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI),”
szövegrész,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat I.3. sorában az „EMMI,” szövegrész,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat II.2. sorában az „EMMI,” szövegrész.
54. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.)
Korm. határozat 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
55. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.)
Korm. határozat
a)
1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI” szövegrész helyébe a „BM” szöveg,
b)
1. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „ITM” szövegrész helyébe a „KIM, TIM” szöveg,
c)
1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI, NSZI, családokért felelős tárca nélküli
miniszter” szövegrész helyébe a „BM, NSZI, KIM” szöveg,
d)
1. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „ITM, EMMI, családokért felelős tárca nélküli
miniszter” szövegrész helyébe a „KIM” szöveg,
e)
1. melléklet 2.4. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI, ITM” szövegrész helyébe a „KIM, BM”
szöveg,
f)
1. melléklet 3.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI” szövegrész helyébe a „BM” szöveg,
g)
1. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI” szövegrész helyébe a „BM, KIM” szöveg,
h)
1. melléklet 3.3. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI” szövegrész helyébe a „BM, KIM” szöveg,
i)
1. melléklet 3.4. pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjében a „családokért felelős tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe a „KIM” szöveg,
j)
1. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI” szövegrész helyébe a „BM” szöveg,
k)
1. melléklet 5.6. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „ITM” szövegrész helyébe a „TIM” szöveg
lép.
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56. Hatályát veszti a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló
1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „EMMI,” szövegrész.
57. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter és a kultúráért és innovációért felelős
miniszter bevonásával – gondoskodjon az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges többletforrás
rendelkezésre állásáról
a) a 2023. évben 341 000 000 forint összegben, a 2023. évi központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében,
b) a 2023. évtől kezdődően beépülő jelleggel évi 12 000 000 forint összegben, az adott évi központi költségvetés
Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”
58. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
59. Ez a határozat – a 60. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
60. A 16. pont d) alpontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
1. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3. A Kormányügyelet a biztonsági ügyelet jelentése alapján a szükséges intézkedések elrendelése érdekében
haladéktalanul tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, a rendészetért felelős
minisztert, a honvédelemért felelős minisztert, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával
kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásának koordinálásáért felelős minisztert.”
2. A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat 1. melléklete a következő
13a. ponttal egészül ki:
„13a. Ha a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben szereplő feladatok ellátása,
továbbá a váratlan és a nemzetbiztonságot közvetlenül érintő eseményekből adódó információk gyors áramlásának
biztosítása és a döntések előkészítése érdekében szükséges, a miniszterek kormányügyeleti rendszeren keresztül
történő kiértesítését
a) a miniszterelnök,
b) a miniszterelnök általános helyettese,
c) a rendészetért felelős miniszter,
d) a honvédelemért felelős miniszter, valamint
e) a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzeti információs államtitkára
rendelheti el.”
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2. melléklet az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
1. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4. A KKB tagjai az agrárminiszter, az építési és beruházási miniszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügyi
miniszter, a kultúráért és innovációért felelős miniszter, a technológiai és ipari miniszter, a külgazdasági és
külügyminiszter, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és
a pénzügyminiszter által kijelölt politikai vagy szakmai felsővezető, valamint a Belügyminisztérium rendészeti
államtitkára, egészségügyi államtitkára, köznevelési államtitkára, továbbá a KKB elnökének meghívása alapján
az Országos Atomenergia Hivatal elnöke. A KKB tagjai díjazásban nem részesülnek.”
2. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pont g) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A KKB ülésén állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz)
„g) a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára, egészségügyi államtitkára és köznevelési államtitkára által kijelölt,
a Belügyminisztérium állományába tartozó, vezetői munkakört betöltő személy,”
3. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(A KKB ülésén állandó jelleggel tanácskozási joggal részt vesz)
„h) a Védelmi Igazgatás Hivatal főigazgatója.”
4. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pont p) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A KKB ülésén a KKB elnökének döntése és meghívása alapján tanácskozási joggal vesz részt)
„p) az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója.”

3. melléklet az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.)
Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„
A

B

1.

BM

Belügyminisztérium

2.

PM

Pénzügyminisztérium

3.

TIM

Technológiai és Ipari Minisztérium

4.

ME

Miniszterelnökség

5.

IM

Igazságügyi Minisztérium

6.

KIM

Kulturális és Innovációs Minisztérium

7.

NBT

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

8.

BVOP

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

9.

SZGYF

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

10.

NSZI

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

11.

NSZFH

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
”
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4. melléklet az 1521/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
1. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.1.1. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM),
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)

2. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.1.3. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM, PM

3. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.2.1. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM

4. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.2.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora és „B” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A

Felelős

BM

B

Partner

ORFK, NBT

5. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.3.1. pontjában foglalt táblázat „B” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B

Partner

NBT, Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM)
(EURES Nemzeti Koordinációs Iroda), ORFK

6. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.3.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM, Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM), TIM

7. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.4.1. pontjában foglalt táblázat „B” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B

Partner

KIM

8. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.4.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

KIM

9. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet I.5.1. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM, KIM

10. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.1.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM, IM
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11. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.1.5. pontjában foglalt táblázat „B” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B

Partner

KIM, NGO Kerekasztal tagjai

12. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.2.1. pontjában foglalt táblázat „B” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B

Partner

BM, ORFK, KIM

13. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.2.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM

14. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.1. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM

15. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora és „B” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A

Felelős

BM, PM

B

Partner

KIM

16. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.3. pontjában foglalt táblázat „A” sora és „B” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A

Felelős

BM, PM

B

Partner

KIM, SZGYF, NGO Kerekasztal tagjai

17. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.3. pontjában foglalt táblázat „F” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

F

Forrás

a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges forrás a BM 2022. évi
költségvetésében rendelkezésre áll; 132 000 000 Ft infrastrukturális beruházásra 2 db,
6 fős létesítmény kialakítása érdekében 2023-ban; 88 000 000 Ft a kialakított
létesítmények 2023. II. félévi működtetése érdekében – az új Intézkedési Tervet elfogadó
kormányhatározatban többletforrások bevonása 2023-ra vagy a Svájci–Magyar
Együttműködési Program II. időszakának terhére

18. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.5. pontjában foglalt táblázat „A” sora és „B” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A

Felelős

BM, IM

B

Partner

PM, KIM, NGO Kerekasztal teljes tagsága

19. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.6. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

KIM
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20. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.7. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

KIM

21. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.8. pontjában foglalt táblázat „A” sora és „B” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A

Felelős

BM, PM

B

Partner

SZGYF, KIM

22. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.8. pontjában foglalt táblázat „F” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
F

Forrás

51 000 000 Ft az új Intézkedési Tervet elfogadó kormányhatározatban többletforrások
bevonása 2023-ra, utána a BM költségvetésébe beépülően

23. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.9. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

KIM, PM

24. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.3.10. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM

25. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet II.4.1. pontjában foglalt táblázat „A” sora és „B” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A

Felelős

BM

B

Partner

IM

26. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet III.2.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

TIM

27. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet III.4.2. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM

28. Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló,
2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat
1. melléklet IV.3.1. pontjában foglalt táblázat „A” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A

Felelős

BM
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A Kormány 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„e) felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési Tervhez kapcsolódó, 2. melléklet szerinti mérőszámok
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos”
2. Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
3. Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről szóló
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat
3.1. 1. pont b) és d) alpontjában az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „a belügyminisztert”
szöveg és az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg,
3.2. 1. pont c) alpontjában az „az emberi erőforrások miniszterének” szövegrész helyébe az „a belügyminiszternek a”
szöveg,
3.3. 2. pont a) alpontjában az „az emberi erőforrások miniszterének” szövegrész helyébe az „a belügyminiszternek”
szöveg és a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg,
3.4. 2. pont b) alpontjában az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „a belügyminisztert”
szöveg és az „emberi erőforrások minisztere Határidő: 2023” szövegrész helyébe a „belügyminiszter
Határidő: 2024” szöveg,
3.5. 1. melléklet 1.1. pontjában az „emberi erőforrások minisztere, családokért felelős tárca nélküli” szövegrész
helyébe a „belügyminiszter, kultúráért és innovációért felelős” szöveg és a „2022” szövegrész helyébe
a „2023” szöveg,
3.6. 1. melléklet 1.2. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért és
innovációért felelős miniszter” szöveg és a „2021. március” szövegrész helyébe a „2023. december” szöveg,
3.7. 1. melléklet 1.3. és 4.7. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter”
szöveg és a „2020” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.8. 1. melléklet 1.4–1.8., 2.1., 2.3., 3.2–3.4., 3.6., 3.7., 3.9., 3.11., 3.13., 4.1., 4.4., 4.6., 5.2., 5.6., 5.11., 5.12., 6.2.,
6.4–6.8., 7.3., 7.5., 8.1., 8.2., 8.5., 11.1., 11.5. és 12.1. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész
helyébe a „belügyminiszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.9. 1. melléklet 2.2., 5.4., 5.5., 5.9., 6.1., 6.3., 7.4., 8.4., 8.6., 10.3., 10.4., 11.2., 11.6., 11.8–11.9., 12.2., 12.3. és
13.1. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg és
a „2022” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.10. 1. melléklet 2.4. és 3.1. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter”
szöveg és a „2021. január 1.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg,
3.11. 1. melléklet 3.5. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért és
innovációért felelős miniszter” szöveg,
3.12. 1. melléklet 3.8. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter emberi erőforrások
minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős miniszter, belügyminiszter” szöveg és
a „2021. augusztus” szövegrész helyébe a „2023. december” szöveg,
3.13. 1. melléklet 3.10. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter emberi erőforrások
minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős miniszter, belügyminiszter” szöveg és
a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.14. 1. melléklet 3.12. pontjában az „emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős
miniszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter, technológiai és ipari miniszter, kultúráért és innovációért
felelős miniszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.15. 1. melléklet 4.2. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „technológiai és ipari miniszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
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3.16. 1. melléklet 4.5. pontjában az „emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős miniszter”
szövegrész helyébe a „belügyminiszter, technológiai és ipari miniszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe
a „2023” szöveg,
3.17. 1. melléklet 4.8. pontjában az „emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős miniszter”
szövegrész helyébe a „technológiai és ipari miniszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.18. 1. melléklet 5.3. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter emberi erőforrások minisztere”
szövegrész helyébe a „technológiai és ipari miniszter, belügyminiszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe
a „2023” szöveg,
3.19. 1. melléklet 5.7. pontjában az „emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős miniszter”
szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg és a „2022” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.20. 1. melléklet 5.8., 5.10., 7.1. és 10.9. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe
a „belügyminiszter” szöveg,
3.21. 1. melléklet 7.2. pontjában az „emberi erőforrások minisztere pénzügyminiszter Miniszterelnökséget
vezető miniszter” szövegrész helyébe a „belügyminiszter, építési és beruházási miniszter” szöveg és
a „2022” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.22. 1. melléklet 9.1. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter emberi erőforrások minisztere”
szövegrész helyébe a „technológiai és ipari miniszter, építési és beruházási miniszter, Miniszterelnökséget
vezető miniszter,” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.23. 1. melléklet 9.2. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „technológiai és ipari miniszter” szöveg,
3.24. 1. melléklet 9.4. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „belügyminiszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.25. 1. melléklet 9.5. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „technológiai és ipari miniszter, építési és beruházási miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg,
3.26. 1. melléklet 10.1. és 10.2. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe
a „honvédelmi miniszter” szöveg,
3.27. 1. melléklet 10.5. pontjában az „emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter
Innovációért és technológiáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért és innovációért felelős
miniszter, építési és beruházási miniszter” szöveg és a „2022” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.28. 1. melléklet 10.6. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért és
innovációért felelős miniszter” szöveg és a „2020” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.29. 1. melléklet 10.7. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter” szöveg és a „2020” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.30. 1. melléklet 11.3. pontjában a „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért és
innovációért felelős miniszter” szöveg és a „2021” szövegrész helyébe a „2023” szöveg,
3.31. 1. melléklet 11.4. pontjában az „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg
és a „2022. január 1” szövegrész helyébe a „2023. december 31” szöveg,
3.32. 1. melléklet 12.5. pontjában az „innovációért és technológiáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter” szöveg
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásához kapcsolódó mérőszámok (indikátorok)
A

1.

Mérőszámok (indikátorok)

B

Cél

C

Mértékegység

D

Bázisérték

E

Célérték

F

G

A célérték

Az 1. melléklet

elérésének

szerinti Intézkedési

várható

Terv vonatkozó

időpontja

pontjai

2.

Autista és kettős diagnózissal rendelkező Tartós elhelyezést biztosító szociális szakosított
fogyatékos személyek számára
ellátás kialakítása súlyos autista, valamint kettős
kialakított speciális férőhelyek száma.
diagnózissal rendelkező személyek számára.

férőhely

0

19

2022. 12. 31.

5.2.

3.

Hosszított és hétvégi nyitvatartást
biztosító fogyatékos személyeknek
nyújtott szociális alapszolgáltatások
– fogyatékos személyek nappali
intézménye, támogató szolgálat aránya
az összes fogyatékos személynek
nyújtott alapszolgáltatáshoz képest.

Az alapszolgáltatások (fogyatékos személyek
nappali ellátása, támogató szolgálat) hosszított és
hétvégi nyitvatartásának ösztönzése a gondozó
családtag munkavállalásának elősegítése vagy
fizikális vagy mentális feltöltődése, valamint
a fogyatékos személy közösségi életének javítása,
izolációjának csökkentése érdekében.

százalék

0

20

2025. 07. 01.

5.4.

4.

Elemi rehabilitációs szolgáltatásba
újonnan bekerült látássérült
személyek száma.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatást pályázati
rendszerben nyújtó, regionális szolgáltatók által
évente bevont, elemi rehabilitációs szolgáltatásban
részesülő látássérült emberek számának növelése.

fő

755

1255

2022. 12. 31.

6.4.

5.

Akadálymentes személyfelvonók száma
az M3 metróvonalon.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
keretében megvalósuló M3 metróvonal fejlesztés
keretében akadálymentes személyfelvonók építése.

darab

18

28

2022. 12. 31.

9.1.

6.

Alacsonypadlós motorvonatok
férőhelyszáma.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
keretében 2021. január 1. után beszerzett alacsonypadlós
motorvonatok férőhelyszámának növelése.

darab

5000

6720

2022. 12. 31.

9.1.

7.

Fogyatékos személyek számára
nyilvános könyvtári szolgáltatások és
dokumentumok hozzáférhetőségét
segítő új eszközök, dokumentumok
száma.

Fogyatékos személyek számára nyilvános
könyvtári szolgáltatások és dokumentumok
hozzáférhetőségét segítő új eszközök,
dokumentumok (pl. hangoskönyv, indukciós hurok)
számának növelése.

darab

0

500

2025. 12. 31.

10.6.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 178. szám

1. melléklet az 1522/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozathoz
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8.

Fogyatékos vagy tartósan beteg
gyermekek örökbefogadását támogató
tanfolyamon résztvevők száma.

9.

Mozgássérült-parkolóhelyek kialakítása fogyatékos
A kormányablakok bejáratánál kialakított
állampolgárok részére a kormányablakok
mozgássérült-parkolóhelyek száma.
bejáratának közvetlen közelében.

10.

A kormányablakokban kihelyezett
Braille-térképek száma.

A kormányablakokban elhelyezett
11. sorszámosztó berendezések
képernyőinek akadálymentesítése.

7336

A fogyatékos vagy eltérő fejlődésű gyermekek
örökbefogadásának elfogadottabbá tétele
érdekében a szakemberek és az örökbefogadni
szándékozó házaspárok/személyek számára
közvetlen módon nyújtott segítő szolgáltatások
biztosítása (pl. egyéni tanácsadás, csoportos
foglalkozások, örökbefogadói tanfolyam).

fő

0

500

2025. 12. 31.

11.3.

darab

449

458

2022. 12. 31.

12.4.

A vak és gyengénlátó állampolgárok
kormányablakokban történő ügyintézésének
és tájékozódásának megkönnyítése érdekében
Braille-térkép kihelyezése az ország valamennyi
kormányablak helyszínére.

darab

0

318

2023. 12. 31.

12.4.

A kormányablakokban a sorszámhúzást biztosító
sorszámosztó berendezés fejlesztése.

darab

0

1

2022. 12. 31.

12.4.
”
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A Kormány 1523/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról
1. A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

7338

1. melléklet az 1523/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1184/2022. (III. 28.) Korm. határozathoz

A Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési kerete
1. Az európai integrált határigazgatás támogatása című 1. célkitűzés
A

B

C
Felhívás

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

keretösszege
(Mrd Ft)

D
Projektkiválasztási
eljárásrend

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

HAVE Plusz – 1.1.1

3.

HAVE Plusz – 1.1.2

A kockázatelemzést és információtovábbítást segítő eszköz- és
szoftverfejlesztések

0,30

standard

2022. IV. negyedév

4.

HAVE Plusz – 1.1.3

A határellenőrzést támogató járműpark szakmai igényeknek megfelelő fejlesztése

5,50

kiemelt

2022. IV. negyedév

5.

HAVE Plusz – 1.1.4

Az első vonalas határőrizetet támogató határvadász járműpark kialakításának
támogatása

3,30

kiemelt

2022. IV. negyedév

6.

HAVE Plusz – 1.1.5

Korszerű mobil hőképfelderítő rendszerek beszerzése

1,76

kiemelt

2022. IV. negyedév

7.

HAVE Plusz – 1.2.1

Együttműködés erősítése az integrált határigazgatás külső dimenzióiban

0,05

standard

2022. IV. negyedév

8.

HAVE Plusz – 1.2.2

Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyek infrastrukturális és IT fejlesztése
a tagállamokkal és harmadik országokkal folytatott közvetlen információcsere
támogatására

0,08

standard

2022. IV. negyedév

9.

HAVE Plusz – 1.3.1

Határrendészeti Innovációs Program létrehozása

1,06

standard

2022. IV. negyedév

10.

HAVE Plusz – 1.4.1

A határigazgatás területén működtetett nagyméretű informatikai rendszerek
továbbfejlesztése és az interoperabilitás biztosítása

2,26

standard

2022. IV. negyedév

11.

HAVE Plusz – 1.4.2

Információs és kommunikációs technológiák bővítését célzó fejlesztések

1,4

kiemelt

2022. IV. negyedév

12.

HAVE Plusz – 1.4.3

Információs és kommunikációs technológiák bővítését célzó fejlesztések
(specific action)

0,44

kiemelt

2022. IV. negyedév

1,77

standard

2022. IV. negyedév
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2.

Az integrált határigazgatás működtetésében érintetett személyi állomány
szakmai és nyelvi továbbképzése, valamint a kockázatelemzési képesség és
a határok előtti területekről alkotott hírszerzési kép fejlesztése

A

B

C

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

keretösszege

Felhívás
1.

(Mrd Ft)

D

E

Projektkiválasztási

Felhívás meghirdetésének

eljárásrend

tervezett ideje

2.

HAVE Plusz – 2.1.1

Rövid távú konzuli kihelyezések támogatása

0,08

standard

2022. IV. negyedév

3.

HAVE Plusz – 2.1.2

A vízumkérelmek feldolgozási hatékonyságának növelését célzó informatikai
és infrastrukturális fejlesztések

0,07

standard

2022. IV. negyedév

4.

HAVE Plusz – 2.1.3

A konzulátusokon ügyfélbarát környezet kialakítása, valamint a konzuli
munkakörnyezet fejlesztése

0,25

standard

2022. IV. negyedév

5.

HAVE Plusz – 2.2.1

A közös vízumpolitika támogatását és egységes értelmezését szolgáló
tevékenységek

0,43

standard

2022. IV. negyedév

6.

HAVE Plusz – 2.3.1

Szakértői kapacitások biztosítása a konzuli döntéshozatal támogatására

3,60

standard

2022. IV. negyedév

7.

HAVE Plusz – 2.4.1

A közös vízumpolitika területén működtetett nagyméretű informatikai
rendszerek felállítása, üzemeltetése és karbantartása

0,14

standard

2022. IV. negyedév
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2. A közös vízumpolitika támogatása című 2. célkitűzés

”
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A Kormány 1524/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring
vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring
vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) részére
bemutatott műszaki tartalmával,
b)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a projekt támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
c)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz,
hogy a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,
d)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 1. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén felül történő finanszírozásával,
e)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. november 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében a „4,80” szövegrész helyébe
a „6,39” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-1.1.0-152016-00002

B

Projekt megnevezése

A Víz Keretirányelv előírásai
szerinti monitoring
vizsgálatok és az ahhoz
szükséges fejlesztések
végrehajtása, továbbá
a Víz Keretirányelv
végrehajtásához kapcsolódó
monitoring állomások
kiépítése, fejlesztése

C

D

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

neve

(bruttó forint)

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

4 800 000 000

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(bruttó forint)

1 587 495 335

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(bruttó forint)

6 387 495 335

A vízpolitika terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: VKI) végrehajtásához
szükséges monitoring rendszer további
fejlesztése és monitoring vizsgálatok
végzése. A projekt eredményeként
a VKI szerinti biológiai, kémiai, morfológiai és
hidrológiai monitoring végzésére alkalmas
rendszer kerül kiépítésre.
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1. melléklet az 1524/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosító számú, „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000 – 23+500 km
szelvények között” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosító számú, „Szévíz-csatorna komplex rendezése
a 0+000 – 23+500 km szelvények között” című projekt (a továbbiakban: Projekt) részére bemutatott műszaki
tartalmával,
b)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a Projekt támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
c)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,
d)
egyetért a Projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program 1. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén felül történő finanszírozásával,
e)
felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
2022. november 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:48d mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe
a „0,78” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-1.3.0-152019-00020

B

Projekt megnevezése

Szévíz-csatorna
komplex rendezése a
0+000 – 23+500 km
szelvények között

C

Kedvezményezett neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Nyugat-dunántúli
Vízügyi igazgatóság

D

E

Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(bruttó forint)

(bruttó forint)

500 000 000

273 745 000

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(bruttó forint)

773 745 000

A Projekt célja a Zala vízgyűjtőjéhez tartozó
Szévíz-csatorna komplex rendezése, mely
beruházás eredményeként javul a térség
vízgazdálkodása, helyreáll a csatorna vízszállító
képessége.
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1. melléklet az 1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1526/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében
megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához
történő hozzájárulásról
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 e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva egyetért
a)
a VP-3313019659 azonosító számú, „A Master Good Kft. feldolgozó üzemének fejlesztése” című,
b)
a VP-3312860896 azonosító számú, „Sajtgyártó üzem létesítése Miskolcon” című,
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásával, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatói okiratainak 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a támogatói döntést követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1526/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz

1.

2.

3.

A

B

C

D

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

Támogatás

száma

megnevezése

neve

(Ft)

3313019659

3312860896

A MASTER
GOOD Kft.
feldolgozó
üzemének
fejlesztése

Sajtgyártó
üzem
létesítése
Miskolcon

MASTER GOOD
Termelő és
Kereskedelmi
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

SZIRMATERM
Mezőgazdasági
Kereskedelmi- és
Szolgáltató Kft.

E
Projekt rövid bemutatása

4 961 132 311

A MASTER GOOD Termelő és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság elkötelezett a folyamatos
magas minőségű termékek gyártása
mellett, amelynek elengedhetetlen
feltétele a megfelelő technológiai
színvonal és innováció. Ehhez
szükséges a tervezett projektelemek
megvalósítása, azaz új épületek
kialakítása és a telepi infrastruktúra
fejlesztése, szennyvízkezelő építése.

4 999 999 983

A SZIRMATERM Mezőgazdasági
Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.
prémium minőségű kemény sajt
gyártását tervezi a Miskolc Déli Ipari
Parkban. A tervezett sajtüzem napi
100 000 liter tejet fog feldolgozni,
vagyis évente 36 500 000 liter tej
felhasználására nyílik lehetőség.
Naponta mintegy 8,5 tonna sajt
kerül ki a gyártósorról, majd kerül
át 12 hónapra az érlelőbe, ami éves
szinten 3100 tonna termeléssel
(69 000 sajtguriga) egyenértékű.
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A Kormány 1527/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások
előkészítéséhez szükséges források biztosításáról
1. A Kormány a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggésben az ipari-innovációs területek kialakítása és
fejlesztése, valamint a Kecskemét város és térsége, valamint a környező települések fejlesztését is szolgáló közúti
közlekedési infrastruktúra-beruházások (a továbbiakban együtt: Beruházások) kiviteliterv-készítéssel bezárólag
történő előkészítése érdekében
a)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az építési és beruházási miniszter kezdeményezésére – gondoskodjon
összesen 1 550 775 000 forint rendelkezésre állásáról az alábbi ütemezéssel:
aa)
a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban:
2023. évi Kvtv.) 1. melléklet XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím, 1. Közúti infrastruktúrafejlesztések jogcímcsoport javára további 575 287 500 forint többletforrás,
ab)
a 2024. évi központi költségvetés közúti infrastruktúra-fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán
600 300 000 forint forrás,
ac)
a 2025. évi központi költségvetés közúti infrastruktúra-fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán
375 187 500 forint forrás;
Felelős:
pénzügyminiszter
építési és beruházási miniszter
Határidő:
az aa) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
az ab)–ac) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
b)
felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy – a technológiai és ipari miniszter bevonásával –
gondoskodjon a Beruházások előkészítéséről;
Felelős:
építési és beruházási miniszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
folyamatos
c)
Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közúti infrastruktúra-fejlesztésének kiviteliterv-készítéssel bezárólag
történő előkészítése érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter kezdeményezésére –
gondoskodjon a 2023. évi Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben összesen
33 036 510 forint többletforrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
d)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti források rendelkezésre állását követően
létesítsen támogatási jogviszonyt a Beruházások megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatával;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi források rendelkezésre állását követően azonnal
e)
felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy – a technológiai és ipari miniszter bevonásával – az építési
engedély rendelkezésre állását követően készítsen előterjesztést a Kormány számára az egyes projektek
kivitelezésének jóváhagyásáról, továbbá a területszerzési és terület-előkészítési, valamint a kivitelezési
feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról.
Felelős:
építési és beruházási miniszter
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
folyamatos
2. A közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1503/2022. (X. 19.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.3. alponttal egészül ki:
[A Kormány, tekintettel]
„1.3. a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások
előkészítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1527/2022. (XI. 2.) Korm. határozatra”
[(a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) a következőkről dönt,]
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3. Az 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat 2. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
[A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában
biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím, Közúti infrastruktúra-fejlesztések jogcímcsoport terhére
vállalható kötelezettségek mértékét]
„c) 2025-ben az 1. melléklet szerinti táblázat E oszlopának összegében”
[állapítja meg.]
4. Az 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontjában az „E oszlopának” szövegrész helyébe az „F oszlopának” szöveg
lép.
5. Az 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1527/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1503/2022. (X. 19.) Korm. határozathoz
A kötelezettségvállalás mértéke a Közúti infrastruktúra-fejlesztések előirányzaton
adatok forintban
A
1.

2.
3.
4.

Kapcsolódó kormányhatározat száma

1502/2022. (X. 19.)
Korm. határozat 5. pont a), b) és
d) alpontja
1501/2022. (X. 19.)
Korm. határozat 3. pontja
1527/2022. (XI. 2.)
Korm. határozat 1. pont
a) alpontja

B

C

D

E

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2025. évi

F

költségvetési év

költségvetési év

költségvetési év

költségvetési év

900 000 000

19 305 000 000

27 995 000 000

0

600 000 000

2 200 000 000

0

2 800 000 000

0

575 000 000

600 000 000

375 000 000

1 550 000 000

Összesen

0 48 200 000 000

”

A Kormány 1528/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztésekhez kapcsolódóan
a 33. számú főút Iparterület és a 3316 jelű összekötő út közötti szakaszának 2×2 sávra bővítéséről
1. A Kormány
a)
egyetért a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztésekhez
kapcsolódóan a 33. számú főút Iparterület és a 3316 jelű összekötő út közötti szakaszának 2×2 sávra
bővítésére irányuló projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításával, a műszaki tartalmat érintő
kérdésekben a technológiai és ipari miniszter bevonásával;
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az építési és beruházási miniszter, valamint a befektetésösztönzésért
és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos bevonásával –
gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
ba)
1 600 800 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím, 1. Közúti infrastruktúrafejlesztések jogcímcsoport javára,
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bb)

2 901 450 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVI. Építési és Beruházási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 15. Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím, 1. Közúti infrastruktúrafejlesztések jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
építési és beruházási miniszter
a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős
kormánybiztos
Határidő:
a ba) pont tekintetében a felmerülés ütemében
a bb) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
c)
felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a projekt megvalósítása érdekében gondoskodjon a projekt
kivitelezésére irányuló támogatási szerződés megkötéséről.
Felelős:
építési és beruházási miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. A közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1503/2022. (X. 19.)
Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1528/2022. (XI. 2.) Korm. határozathoz
A közúti infrastruktúra-fejlesztésekhez szükséges kötelezettségvállalásokról
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
(A
1.

Kapcsolódó kormányhatározat

5.

1528/2022. (XI. 2.)
Korm. határozat 1. pont
b) alpont ba) és bb) pontja

szóló

1503/2022.

(X.

F

B

C

D

E

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2025. évi

költségvetési év

költségvetési év

költségvetési év

költségvetési év

1 600 000 000

2 900 000 000

0

19.)

Összesen)

0 4 500 000 000

A Kormány 1529/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos kormányzati döntésekről
A Kormány az Országgyűlés Hivatala kezdeményezésére, figyelemmel az Országház közel egy évszázados homlokzati
rekonstrukciója befejezésére, valamint arra, hogy a Kormány kiköltözésével lehetőség nyílik a több mint 120 éve gyakorlatilag
megszakítás nélkül használt épület átfogó belső rekonstrukciójára és annak elavult rendszerei szükséges cseréjére, a következő
határozatot hozza:
A Kormány
1. egyetért az Országház épülete belső rekonstrukciója és modernizációja (a továbbiakban: Beruházás)
szükségességének vizsgálatával és a Beruházás előkészítésének első ütemében
a)
beruházási terv készítésével, amely vizsgálatot és javaslatot tartalmaz – többek között –
aa)
a Beruházás keretében felújítandó, korszerűsítendő rendszerek és létesítmények, épületszerkezeti
elemek (így különösen épületgépészeti, erős- és gyengeáramú, biztonsági, épületfelügyeleti,
tűzvédelmi létesítmények, nyílászárók) körére, a tervezés és a megvalósítás során érvényesítendő
elvárásokra;
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ab)

2.
3.

4.

5.

6.
7.

az épület gazdaságos, megújuló energiaforrások használatát is magában foglaló, biztonságos
üzemeltetéséhez szükséges fejlesztési lehetőségekre, ezzel összefüggésben a kiemelt nemzeti
emlékhelyen lévő egyéb állami tulajdonú épületekkel való üzemeltetési szinergiák feltárására;
ac)
a Beruházás megvalósulása idején a törvényhozás ideiglenes költözésének szükségességére,
szükség esetén átmeneti elhelyezésére;
ad)
a Beruházás idején a Szent Korona kiemelt nemzeti emlékhelyen való, a biztonsági és
műtárgyvédelmi követelményeknek megfelelő elhelyezésére oly módon, hogy az lehetőség szerint
továbbra is látogatható legyen;
ae)
az Országházban található műkincsek és műtárgyak felújításának és a Beruházás idejére való
átmeneti kiköltöztetésének szükségességére, e körben Munkácsy Mihály „Honfoglalás” című
festményének a kiemelt nemzeti emlékhelyen való ideiglenes vagy végleges, szabadon látogatható
elhelyezésére;
af )
a Beruházás megvalósítása idején az épület látogathatóságával kapcsolatban;
ag)
a Beruházás megvalósítása után az épület turisztikai célra hozzáférhető részének meghatározására;
ah)
a Beruházás tervezési program szakaszában elvégzendő felmérési feladatok körére és ezek
költségigényére,
b)
a beruházási terv alapján hozott, 7. pont szerinti döntések függvényében a Beruházás tervezési programja
készítésével;
a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az építési és beruházási minisztert jelöli ki;
egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) legyen, azzal, hogy az 1. pont a) alpontjában megjelölt feladat
végrehajtásának határideje 2023. május 31. napja;
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az építési és beruházási miniszter kezdeményezése alapján – gondoskodjon
az 1. pont a) alpontja szerinti feladat finanszírozása érdekében mindösszesen 457 428 600 forint forrás biztosításáról
a 2023. évben a következők szerint:
a)
457 200 000 forint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára,
b)
228 600 forint a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím, 1. Országgyűlés
hivatali szervei alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
építési és beruházási miniszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
felhívja az építési és beruházási minisztert és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy az 1. pont
a) alpontja szerinti feladat finanszírozása érdekében a Társasággal mindösszesen 457 200 000 forint összegben
támogatási jogviszonyt létesítsen;
Felelős:
építési és beruházási miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy az 1. pont szerinti feladatok ellátása érdekében szükséges
adatszolgáltatásokkal és információkkal működjön közre a Beruházás előkészítésében;
felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a Társaság közreműködésével az 1. pont a) alpontja szerinti
beruházási terv eredményei alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére, majd az előterjesztés alapján
hozott kormányzati döntések figyelembevételével készítse el az 1. pont b) alpontja szerinti tervezési programot,
mely tartalmazza a Beruházás megvalósításához szükséges feladatokat, ütemezést, a felelősöket és a további
költségigényeket.
Felelős:
építési és beruházási miniszter
Határidő:
2023. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1530/2022. (XI. 2.) Korm. határozata
egyes beruházási tárgyú kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról
1. A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Határozat) 1. pontja a következő 1.5. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.5. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a technológiai és ipari
miniszter az 1.1. alpontban foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és megvalósításához legfeljebb
22 960 270 053 forint kötelezettséget vállaljon;”
2. A Határozat 1. pontja a következő 1.14. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.14. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a technológiai és ipari
miniszter az 1.12. alpontban foglalt villamos energia hálózatfejlesztéshez legfeljebb 6 800 839 840 forint
kötelezettséget vállaljon.”
3. A Kormány visszavonja a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges
kötelezettségvállalásokról szóló 1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 87/2022. (XI. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
a Maldív Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről
szóló kormányrendelet tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

