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III. Kormányrendeletek

A Kormány 129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 
a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Ha a  jelentkező a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 214.  § 
(1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katonaként
a) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra,
b) a hat hónapos szolgálati ideje alatt – az alapkiképzést követően – a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 
szerinti szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra,
c) a b)  pontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a  Hjt. felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabály szerinti szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra
jogosult.”

2. §  A Korm. rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. §-át és 20/A. §-át a 2023. év februárjában induló képzésekre 
történő jelentkezés során, a keresztféléves felvételi eljárásban kell első alkalommal alkalmazni.”

3. §  A Korm. rendelet 15/B. §-ában a „20. §-ban,” szövegrész helyébe a „20. §-ban, a 20/A. §-ban,” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés r) pontja.

5. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bn)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Stv.) 41.  § c)  pontjában a  Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB), az  Stv. 46/A.  § 
(6)  bekezdés c)  pontjában a  Magyar Paralimpiai Bizottság, az  Stv. 46/G.  § (5)  bekezdés c)  pontjában a  Nemzeti 
Versenysport Szövetség, az  Stv. 46/M.  § (6)  bekezdés c)  pontjában a  Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport 
Szövetség (a továbbiakban együtt: sportköztestület) tekintetében meghatározott feladatra is tekintettel – 
az  előirányzatok kezelő szerve – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  miniszter által vezetett minisztérium 
(a továbbiakban: minisztérium).
(2) A  Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz kapcsolódó tulajdonosi 
joggyakorlói ügyleteket biztosító előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Sportközpontok.”

2. §  Az R. 30. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 4. és a 4/a. melléklet tartalmazza. A 4. és a 4/a. mellékletben 
meghatározott felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi 
azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a  fejezeten belüli címrendbeli besorolásától 
függetlenül. Az  előirányzatok terhére nyújtott támogatások felhasználására és az  elszámolható költségekre 
az V. Fejezet további különös szabályokat állapít meg.
(2) Az  előirányzatokon rendelkezésre álló források – a  4. és a  4/a.  mellékletben, illetve az  V. Fejezetben szereplő 
különös szabályokon kívül – az alábbiakra használhatók fel:
a) bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
c) adott feladathoz kapcsolódó működési, dologi kiadások támogatása,
d) a feladat megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések,
e) beruházási és felújítási célú kiadások.
(3) Az  előirányzatokon rendelkezésre álló források harmadik személy részére – a  4/a.  melléklet szerinti előirányzat 
kivételével – továbbadhatóak, amelynek elszámolásáért a költségvetési forrás kedvezményezettje felel.”

3. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 4/a. melléklettel egészül ki.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelethez
„4/a. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma sport célú központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O

1
Áht- 

azonosító

Cím 

név

Alcím 

név

Jogcímcsoport 

név
Jogcímnév Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás biztosításának  

módja
Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja
Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete

2 21. Központi kezelésű előirányzatok

3
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 

bevételek és kiadások

4

6 A Nemzeti Sportközpontok 

tulajdonosi joggyakorlásával 

kapcsolatos kiadások

5 392562

1 A Nemzeti 

Sportközpontok 

tulajdonosi 

joggyakorlása 

alá tartozó 

társaságok 

forrásjuttatása

1. Az előirányzat 

felhasználásának célja  

a Nemzeti Sportközpontok 

tulajdonosi joggyakorlásába 

tartozó gazdasági társaságok 

javára történő tőkeemelés 

és pótbefizetés pénzügyi 

fedezetének biztosítása.

2. Az előirányzat 

felhasználásának célja  

a Nemzeti Sportközpontok 

tulajdonosi joggyakorlásába 

tartozó gazdasági társaságok 

részére tulajdonosi 

támogatás biztosítása.

1–2. a Nemzeti 

Sportközpontok 

tulajdonosi 

joggyakorlása alá 

tartozó gazdasági 

társaságok

1. –

2. Az Áht. 45. § (2) bekezdése 

alapján, az állami vagyon 

felügyeletéért felelős miniszter 

jóváhagyása esetén a támogatási 

szerződésben vagy támogatói 

okiratban foglaltaknak 

megfelelően.

1. –

2. előleg biztosítható

1. Tőkeemelés, 

pótbefizetés 

jogcímen. 

2. Egy összegben 

vagy részletekben, 

teljesítés- vagy 

időarányosan.

1. Pótbefizetés esetén 

szerződés szerint.

2. A kötelezettségvállalási 

dokumentumban 

meghatározottak szerint.

1. –

2. az Ávr. 

szerinti bármely 

biztosíték

1–2. Nemzeti 

Sportközpontok
– –

”



2218 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 62. szám 

A Kormány 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  2.  melléklet 74–78. sora szerinti beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárások és 
a természetvédelmi eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.”

2. §  Az R. a következő 54. §-sal egészül ki:
„54.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr46.) megállapított 4. § (1a) bekezdését 
és 2.  mellékletében foglalt táblázat 74–78. sorát a  Módr46. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 74–78. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

74.

Gázturbinás kombinált 
ciklusú erőmű (CCGT) és  
a hozzá tartozó nyomvonal 
jellegű építmények (HM)

Visonta külterület 0158/21 és 0158/32 helyrajzi 
számú ingatlanok; 
Halmajugra külterület 07/52, 07/53, 07/54, 
07/133, 07/135, 07/136, 07/137, 010/2, 098/1, 
098/2, 0106/3, 0106/9, 0107/1, 0107/2, 0108, 
0109, 0110, 0136 és 0137/1 helyrajzi számú 
ingatlanok;
Detk külterület 02/3, 06/2, 07/2, 0121/56, 
0121/57 és 0121/58 helyrajzi számú ingatlanok;
Ludas külterület 02/2, 03/5, 03/7, 03/8, 03/9, 
03/10, 03/17, 03/23, 04/1, 067/75, 067/76, 
067/79, 073/7, 073/8, 073/11, 077/1, 077/5, 
077/8, 077/11, 077/14, 077/15 és 085/2 
helyrajzi számú ingatlanok

Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

75.

Vegyes tüzelésű (RDF és 
biomassza) kiserőmű és  
a hozzá tartozó nyomvonal 
jellegű építmények

Halmajugra külterület 012/2, 013/10, 013/11, 
015/4, 017/7, 017/8, 017/9 és 017/10 helyrajzi 
számú ingatlanok

Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

76. Visonta térségi PV park

Halmajugra külterület 07/135, 0106/9, 0106/16, 
0109, 0110, 0112/26, 0112/27, 0112/29, 0136, 
0137/1, 0137/2 és 0137/4 helyrajzi számú 
ingatlanok;
Ludas külterület 077/1 helyrajzi számú 
ingatlan;
Detk külterület 0127/25 helyrajzi számú 
ingatlan;
Aldebrő külterület 0152/4 helyrajzi számú 
ingatlan

Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

77. Bükkábrányi térségi PV park

Bükkábrány külterület 028/174, 028/178, 
028/179, 028/180, 028/181, 066/96, 066/132, 
066/180, 066/182, 028/183 és 066/192 helyrajzi 
számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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78.

Gázturbinás kombinált 
ciklusú erőmű (CCGT)  
a hozzá tartozó nyomvonal 
jellegű építmények (BAZ)

Tiszaújváros belterület 2132, 2133, 2134, 2135, 
2151, 2153, 2154, 2156, 2157, 2160, 2161, 2162, 
2180/4, 2180/8, 2181, 2196, 2200/3, 2200/4, 
2200/5, 2200/6, 2200/7, 2200/8, 2200/9, 
2200/10, 2200/11, 2201/1, 2201/2, 2201/3, 
2202, 2346/2, 2347, 2348, 2349/2, 2350, 2351, 
2352/4, 2352/6, 2355/3, 2356, valamint
külterület 07, 08/1, 09/1, 09/2, 012/6, 012/7, 
015/15, 016/1/A, 016/3/A, 018, 062/1, 062/2, 
084, 085/1, 085/2, 085/3, 086, 087/3, 087/4, 
088, 089/1, 090, 091, 092/1, 0146/5, 0146/6,
0146/7, 0147/2, 0148/10, 0148/11, 0149/2, 
0150/4, 0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 
0150/12, 0150/13, 0150/14, 0150/18, 0150/19, 
0150/20, 0150/21, 0150/22, 0150/23 és 0150/24 
helyrajzi számú ingatlanok;
Tiszapalkonya külterület 012/16, 012/17, 
012/24, 012/26, 012/28, 012/29, 012/30, 
012/31, 012/32, 012/33, 012/34, 015, 016/6, 
016/7, 016/8 és 018/13 helyrajzi számú 
ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott

A Kormány 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelete
az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában,
az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 
12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az  egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal 
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összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
132/2022.  (IV.  5.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr5.) módosított 2.  mellékletében foglalt táblázat 
B:3 mezőjét a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a „Göd, Sződliget, Vác, Dunakeszi” szövegrész helyébe a „Göd, 
Sződliget, Vác, Dunakeszi, Sződ” szöveg lép.

2. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 6/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, 
kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi szállásszolgáltató és azokat kiegészítő 
egyéb rendeltetésű építmények, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, 
kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, 
továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet és az OTÉK előírásait 
a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési terv, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet, továbbá az  OTÉK 
a  (2)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást 
tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet, településképi rendeletet, egyéb önkormányzati rendeletet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.”

4. §  Az R2. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az  egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal 
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
132/2022.  (IV.  5.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr47.) megállapított 6/F.  § (1)  bekezdését és 7/F.  §-át 
a Módr47. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az R2. 7/F. §-ában a „64. és 65. sora” szövegrész helyébe a „64., 65. és 66. sora” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
egyes családpolitikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

 1.  A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat 3. pont d) alpont dc) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
Az NBT további egy-egy tagjára)
„dc) a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium családokért felelős államtitkára,”
(tesz javaslatot.)

 2.  A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat
a) 5. pont a) alpontjában a „tevékenységét segítő” szövegrész helyébe az „által vezetett” szöveg,
b) 13. pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

 3.  Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat] 
3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács)
„b) alelnöke a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára,”

 4.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat C:5, C:26 és C:44 mezőjében a „Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a  „Családbarát Magyarország Központ Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

 5.  A Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat
a) 2.  pontjában a  „központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. §” szövegrész helyébe a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 10. §” szöveg,

b) 4.  pontjában a „családokért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe 
a „Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára (a továbbiakban: államtitkár)” szöveg,

c) 5.  pont b)  alpontjában a  „miniszter” szövegrész helyébe a  „Miniszterelnökséget vezető miniszter 
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

d) 10. pont
da) g) alpontjában az „a miniszter által a kabinetjéből” szövegrész helyébe az „az államtitkár által” szöveg,
db) h) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

e) 14. pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az államtitkár” szöveg
lép.

 6.  A  Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről szóló 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat 3.  pont 
b) alpontjában a „családokért felelős tárca nélküli” szövegrész helyébe a „családpolitikáért felelős” szöveg lép.

 7.  A  családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat 6.  pontjában a „Családbarát 
Ország Nonprofit Közhasznú Kft.” szövegrész helyébe a „Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

 8.  A  fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról szóló 1368/2018.  (VIII.  13.) 
Korm.  határozat 4.  pontjában a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe 
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg lép.

 9.  A magyarországi cserkészet támogatásáról szóló 1701/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
a) 3.  pontjában az  „Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében Felelős: emberi erőforrások 

minisztere” szövegrész helyébe az  „Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében Felelős: 
Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg,

b) 4.  pontjában az „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökséget vezető 
minisztert” szöveg,
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c) 6. és 7. pontjában
ca) az  „az emberi erőforrások miniszterét” szövegrész helyébe az  „a Miniszterelnökséget vezető 

minisztert” szöveg,
cb) az  „emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe a  „Miniszterelnökséget vezető miniszter” 

szöveg
lép.

 10.  A családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről szóló 1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat
a) 3.  pontjában az  „az emberi erőforrások minisztere” szövegrész helyébe az  „a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter” szöveg,
b) 3.  pont b) és c)  alpontjában a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe 

a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg
lép.

 11.  Az  Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a  családban és a  társadalomban” (2021–2030) 
akcióterv elfogadásáról, valamint a  végrehajtásának a  2021–2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről szóló 
1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat]
a) 3. pontjában a „családokért felelős tárca nélküli minisztert” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezető 

minisztert” szöveg és a „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget 
vezető miniszter” szöveg,

b) 1.  melléklet 1–5. és 7–10.  pontjában a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe 
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg

lép.
 12.  A  Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021–2022. évi cselekvési programjáról szóló 1894/2020. (XII. 9.) 

Korm. határozat 1.  melléklet I. és II.  pontjában a „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrészek helyébe 
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg lép.

 13.  A Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1273/2021. (V. 17.) 
Korm. határozat 2. és 3.  pontjában a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrészek helyébe 
„Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg lép.

 14.  Az  Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1463/2021.  (VII.  15.) 
Korm. határozat 2.  pontjában a  „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrészek helyébe 
a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szöveg lép.

 15.  Hatályát veszti a „Legyen jobb a  gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 
1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 5. pont e) alpontjában a „parlamenti” szövegrész.

 16.  Hatályát veszti a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) 
Korm. határozat 5. pont d) alpontjában a „parlamenti” szövegrész.

 17.  Hatályát veszti az  Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat 3.  pont h)  alpont 
he) pontjában a „parlamenti” szövegrész.

 18.  Hatályát veszti az 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat
a) 7. pont a) alpontja,
b) 7. pont b) alpontjában a „parlamenti” szövegrész.

 19.  Hatályát veszti a  rozsdaövezetekben megvalósuló „Városi Otthonteremtés Program” elindításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozat 5. és 6. pontjában az „az családokért felelős tárca nélküli 
miniszter,” és a „családokért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész.

 20.  Hatályát veszti az  1685/2020. (X. 22.) Korm. határozat 1.  melléklet 6.  pontjában a „családokért felelős tárca nélküli 
miniszter” szövegrész.

 21.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti 
megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.)  
Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. felhatalmazza a  miniszterelnök általános helyettesét arra, hogy a  Magyarország Kormánya és az  Egységes 

Magyarországi Izraelita Hitközség közötti megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítását Magyarország 
Kormánya képviseletében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség elnökével aláírja;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2022. június 30.

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 
a  Megállapodás módosítására tekintettel, az  új elveken nyugvó finanszírozási rendszer bevezetése érdekében 
gondoskodjon 598 012 000 forint többletforrás biztosításáról a Milton Friedman Egyetem részére a Magyarország 
2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 67. Felsőoktatási feladatok, 1. Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. június 30.
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon – a  miniszterelnök általános 

helyettese bevonásával – a  Milton Friedman Egyetem számára meghatározott 1 110 000 000 forint keretösszegű 
finanszírozás részelemei összegének közfeladat-finanszírozási szerződésben történő megállapításáról és a  Milton 
Friedman Egyetem fenntartójának történő kifizetéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2022. július 31.
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva az  innovációért és technológiáért felelős miniszter által az 1. ponthoz kapcsolódó közfeladat-finanszírozási 
szerződés megkötésekor vállalható éven túli kötelezettségek mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) a  2023. évben a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet Nem állami 

felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport terhére 1 143 300 000 forint,
b) a 2024. évben 1 177 599 000 forint,
c) a 2025. évben 1 212 927 000 forint,
d) a 2026. évben 1 249 315 000 forint,
e) a 2027. évben 1 286 794 000 forint;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. július 31.

 5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az  innovációért és 
technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a Megállapodás módosításában foglaltak végrehajtásáról;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos
 6. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  Megállapodás módosításának aláírását követően 

gondoskodjon annak a Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről.
Felelős: a miniszterelnök általános helyetteses
Határidő: a megállapodások aláírását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési 
igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

 1. A Kormány rögzíti, hogy a  Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság Kormánya között a  Budapest–
Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása 
kapcsán született, a  2016. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 1.  cikk 1.  pontjában meghatározott 
projekt (a továbbiakban: Projekt) Soroksár (bez.) – Kelebia (oh.) vonalszakaszának (a továbbiakban: Déli szakasz) 
fejlesztése a  Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiával összhangban a  vasúti teherszállítás bővítésén túl 
a  Délegyházáig 15, Kunszentmiklós-Tassig 30 perces elővárosi HÉV-közlekedés bevezetését és infrastrukturális 
feltételeinek megteremtését is célozza, amely a  vonal menti agglomerációs településeken élők érdekeinek 
megfelelően a  térségben a  kötöttpályás közlekedés versenyképességének jelentős javulását, a  környezetvédelmi 
és klímavédelmi közlekedéspolitikai célkitűzések teljesülését is szolgálja, összhangban a  budapesti 
elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről szóló 1565/2018. (XI. 10.)   
Korm. határozatban rögzített H6-os HÉV-fejlesztéssel.

 2. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával kezdje meg a  Projekt során kiépítendő zajvédelmi eszközök – különös tekintettel azok esztétikai 
megjelenésére, valamint szakaszos átláthatóvá tételére – vizsgálatát.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  azonnal

 3. A Kormány egyetért az  1.  pont szerinti Projekt engedélyezési eljárása során – a  vasúti forgalomnövekedés miatt 
előálló zaj csökkentése, a  parkolókapacitás bővítése, valamint a  vasúti és a  közúti közlekedési kapcsolatok 
hatékonyabb megteremtése érdekében – felmerült, az  1.  melléklet szerinti települési többletigények 
finanszírozásával.

 4. A Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti elővárosi vasúti fejlesztések érdekében a  Soroksár–
Kunszentmiklós-Tass vonalszakaszon – az  eddigi terveken felül – legalább további 240 darabbal növelni kell  
a P+R parkolók és további legalább 300 darabbal a B+R kerékpártárolók számát, valamint fokozottan gondoskodni 
kell az állomási előterek esztétikus kialakításáról.

 5. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. melléklet I. pontja szerinti társadalmi igények megvalósítására a pályaépítés 
során a  Déli szakasz engedélyeztetésére, tervezésére és kivitelezésére kötött Szerződéses Megállapodás és annak 
mellékletét képező Szerződéses Feltételek (EPC Szerződés) teljesítésének végrehajtásához rendelkezésre álló forrás 
terhére kerüljön sor.

 6. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést  
a Kormány számára az 5. pont szerinti EPC Szerződés terhére felhasznált források visszapótlásáról.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2022. november 30.

 7. A Kormány egyetért az  1.  melléklet II. és III.  pontja szerinti társadalmi igények és szakhatósági előírások 
előkészítésének központi költségvetési forrásból történő finanszírozásával, és felhívja az  innovációért és 
technológiáért felelős minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  tervek rendelkezésre állását 
követően a  kijelölt beruházók útján folytassák le a  feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárásokat, és készítsenek 
előterjesztést a Kormány részére azok finanszírozásáról és megvalósításáról.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  folyamatosan, az előkészítés üteme szerint

 8. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  
gondoskodjon a  Projekt megvalósítása érdekében az  1.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat 7–9. sorában 
meghatározott fejlesztések előkészítéséhez 287 743 800 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország  
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló 
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innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti 
fejlesztések jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 9. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  
gondoskodjon a  Projekt megvalósítása érdekében az  1.  melléklet II.  pontjában foglalt táblázat 1–6. sorában 
meghatározott fejlesztések előkészítéséhez a 2022. évben szükséges 200 100 000 forint többletforrás biztosításáról 
a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések 
jogcímcsoport, 6. Térségi közúti beruházások jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 10. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  
gondoskodjon a  Projekt megvalósítása érdekében a  2023–2025. években az 1.  melléklet II.  pontjában foglalt 
táblázat 1–6. sorában meghatározott fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés térségi közúti beruházások finanszírozását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata javára, az  alábbiak 
szerint:
a) a 2023. évben 800 400 000 forint,
b) a 2024. évben 900 450 000 forint,
c) a 2025. évben 733 366 500 forint.

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 11. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  
gondoskodjon a Projekt megvalósítása érdekében az 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázatban meghatározott 
fejlesztések előkészítéséhez a 2022. évben szükséges 50 025 000 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport,  
2. Vasúti fejlesztések jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 12. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –  
gondoskodjon a Projekt megvalósítása érdekében az 1. melléklet III. pontjában foglalt táblázatban meghatározott 
fejlesztések előkészítéséhez a 2023. évben szükséges 122 061 000 forint forrás biztosításáról a  2023. évi központi 
költségvetés vasúti fejlesztéseket finanszírozó előirányzata javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 13. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon – az 1.  melléklet 
III.  pontjában foglalt táblázatban meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása 
érdekében, a  11. és 12.  pont szerint biztosított forrás terhére – a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: BFK Nonprofit Zrt.) mint kedvezményezettel támogatási 
jogviszony létesítéséről 172 000 000 forint összegben.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 14. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  melléklet II.  pontjában foglalt 
táblázat 1–6. sorában meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 
kössön támogatási szerződést a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal  
(a továbbiakban: NIF Zrt.) mint kedvezményezettel.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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 15. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  melléklet II.  pontjában foglalt 
táblázat 7–9. sorában meghatározott fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében kössön 
támogatási szerződést a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MÁV Zrt.) 
mint kedvezményezettel.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 16. A térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Korm. határozat)
a) 1. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
 (A Kormány – tekintettel)
 „g) a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési 

igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat 
1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1–6. sorában foglalt fejlesztésekre –”

 [(a továbbiakban együtt: kormányhatározatok) a következőkről dönt.]
b) 4. pontjában a „C:6 és C:7 mezőjében” szövegrész helyébe a „C:6, C:7 és C:8 mezőjében” szöveg lép,
c) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozathoz

A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült 
települési igények

 I.  A  pályaépítés során a  Déli szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött Szerződéses Megállapodás és mellékletét 
képező Szerződéses Feltételek (EPC Szerződés) tartalékkeretének terhére megvalósítandó fejlesztések

Sorszám Támogatott fejlesztések

1. Soroksár állomáson a peronaluljáró meghosszabbítása

2. Dunaharaszti településen kerékpáros-gyalogos aluljáró 156-os szelvényben

3. Dunaharaszti településen a Temető úti közúti aluljáró építése

4.
Dunavarsány településen útátjáró kiegészítése gyalogos-kerékpáros átjáróval és felálló sávokkal 
(Szabadkai útnál)

5. Dunavarsány településen gyalogos-kerékpáros aluljáró építése a peronnál

6. Dunavarsány településen Halász Lajosné úti átjáró kapacitás növelése plusz sáv építésével

7. Délegyháza településen a peronaluljáró meghosszabbítása

8. Kiskunhalas településen útátjárók kiegészítése gyalogos átvezetéssel Kéve és az Átlós utcánál

9. Kiskunhalas településen gyalogos felüljáró átalakítása

10. Soltvadkert településen kerékpáros átvezetés kialakítása az útátjárónál

 II.  A pályaépítéshez közvetlenül nem kötődő, költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztések

Sorszám Támogatott fejlesztések Beruházó

1. Dunaharaszti településen, a Határi úti különszintű közúti felüljáró építése NIF Zrt.

2.
Dunavarsány településen összekötő utak építése: 51. és 5202. számú utak 
összekötése különszintű vasúti átvezetéssel Dunavarsány és Délegyháza határán, 
valamint Dunavarsány északi bekötő út megvalósítása

NIF Zrt.

3. Kiskunlacháza településen északi elkerülő út építése NIF Zrt.
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4. Tompa településen további parkolók építése (10 db P+R és 20 db B+R) NIF Zrt.

5. Soltvadkert megállóhelynél buszforduló építése NIF Zrt.

6. Kelebia településen komplex különszintű átvezetés építése NIF Zrt.

7.
Kiskunhalas település logisztikai központjához kiszolgálás kialakítása a kiágazásig 
(vasúti kapcsolat kiépítése a logisztikai központtal)

MÁV Zrt.

8. Élőhelyrekonstrukció MÁV Zrt.

9. Kelebia állomás határrendészeti feladataihoz infrastruktúra kialakítása MÁV Zrt.

 III.  A pályaépítéshez közvetlenül nem kötődő, költségvetési forrásból megvalósítandó, a BFK Nonprofit Zrt. feladataihoz 
kapcsolódó budapesti és elővárosi fejlesztések

Sorszám Támogatott fejlesztések

1. Soroksár – állomási előtér rendezése, összesen 30 db P+R és 20 db B+R, autóbusz-megálló kialakítása

2. Dunaharaszti – állomási előtér rendezése, összesen 60 db B+R kialakítása

3. Dunaharaszti alsó – állomási előtér rendezése, összesen 30 db P+R és 20 db B+R kialakítása

4. Taksony – állomási előtér rendezése, összesen 30 db P+R és 20 db B+R kialakítása

5. Dunavarsány – állomási előtér rendezése, összesen 50 db P+R és 60 db B+R kialakítása 

6. Délegyháza – állomási előtér rendezése, összesen 50 db P+R és 60 db B+R, autóbusz-megálló kialakítása 

7. Kiskunlacháza – állomási előtér rendezése

8. Dömsöd – állomási előtér rendezése, összesen 40 db P+R és 20 db B+R kialakítása

9. Kunszentmiklós-Tass – állomási előtér rendezése, összesen 40 db P+R és 20 db B+R kialakítása
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2. melléklet az 1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozathoz

A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I

1. Kapcsolódó kormányhatározat száma 
2021. évi 

költségvetési év

2022. évi 

költségvetési év

2023. évi 

költségvetési év

2024. évi 

költségvetési év

2025. évi 

költségvetési év

2026. évi 

költségvetési év

2027. évi 

költségvetési év
Összesen)

8.
1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat  

1. melléklet II. pontjában foglalt 
táblázat 1–6. sora

0 200 000 000 800 000 000 900 000 000    733 000 000    0 0 2 633 000 000
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A Kormány 1214/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
fejezeti előirányzat címének módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XX.  Emberi  Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetése jogcím elnevezésének az  1. A  Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó társaságok forrásjuttatása jogcímre történő módosítását.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával 
kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a  Külügyi és Külgazdasági Intézet és a  Magyar Diplomáciai Akadémia épület felújítás előkészítésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1543/2020. (VIII. 17.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Külügyi és Külgazdasági Intézet és a  Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának 

(a  továbbiakban: Felújítás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 5320/2 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Felújítás során létrejövő vagyonelemek a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Felújítás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 2 517 729 382 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,  
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a  61. Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan 
felújításának megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Központi Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében 

szükséges a  Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság többletköltségeinek 
finanszírozása az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatának arányos csökkentésével;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. pont 
szerinti feladat végrehajtása érdekében – 46 416 080 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 63. Központi közigazgatási irattárazással 
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: agrárminiszter 
belügyminiszter 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium 
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -2 584 268

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K3 Dologi kiadások -1 434 171

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -2 151 706
003737 5 Büntetés-végrehajtás

K3 Dologi kiadások -1 738 400
001580 7 Rendőrség

K3 Dologi kiadások -1 003 950
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -2 368 205
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
372128 63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

K3 Dologi kiadások 46 416 080
XV. Pénzügyminisztérium

006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások -1 365 750

237287 8 Magyar Államkincstár
K3 Dologi kiadások -7 705 951

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások -72 840

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
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XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
358351 6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság

K3 Dologi kiadások -9 951 645
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások -382 410

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K3 Dologi kiadások -1 934 000
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások -7 284 000

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K3 Dologi kiadások -619 125
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások -4 318 000

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások -315 033

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K3 Dologi kiadások -910 500
348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal

K3 Dologi kiadások -91 050
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

349095 1 NKFI Hivatal
K3 Dologi kiadások -185 076

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

B E V É T E LÁllamház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

004240 1 Agrárminisztérium igazgatása -2 584 268
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal -1 434 171

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása -2 151 706
003737 5 Büntetés-végrehajtás -1 738 400
001580 7 Rendőrség -1 003 950
001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság -2 368 205

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 46 416 080
XV. Pénzügyminisztérium

006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása -1 365 750
237287 8 Magyar Államkincstár -7 705 951
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság -72 840

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
358351 6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság -9 951 645

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -382 410

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása -1 934 000

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei -7 284 000

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet -619 125

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság -4 318 000
334484 18 Klebelsberg Központ -315 033

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1  Miniszterelnöki Kabinetiroda -910 500
348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal -91 050

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
349095 1 NKFI Hivatal -185 076

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 46 416 080 46 416 080

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
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A Kormány 1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó 
ingóságok beszerzéséről

A Kormány a  Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)  
Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Korm. határozat 2.  melléklete szerinti településeken megvalósuló kézilabda munkacsarnok 

beruházásokhoz kapcsolódóan az azok rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok Beruházási Ügynökség 
általi beszerzésével;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az 1. pont szerinti feladat 2022. évi finanszírozása érdekében 151 848 437 forint forrás biztosításáról 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,  
4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 

eljárva, az  1.  pont szerinti feladat 2023–2024. évi finanszírozása érdekében a  központi költségvetés 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások cím, 4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím terhére vállalható 
kötelezettségvállalás felső korlátját
a) a 2023. év vonatkozásában 310 607 275 forint,
b) a 2024. év vonatkozásában 60 775 337 forint
összegben állapítja meg;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az  adott évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó 
fejezetében a 3. pont szerinti források rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó 
létesítményei megvalósításáról

 1.  A Kormány az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.) 
Korm. határozatban [a továbbiakban: Korm. határozat] foglaltak végrehajtása érdekében
a) egyetért a  Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák, valamint 

az azokhoz kapcsolódó sport- és egyéb létesítmények, infrastruktúra- és környezetrendezés (a továbbiakban: 
Beruházás) megvalósításával az  1.  mellékletben megjelölt ingatlanokon, azzal, hogy – a  h)  alpontban 
foglaltakra is figyelemmel – a  Beruházás, valamint a  Korm. határozat 1.  pontja szerinti beruházás során 
létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) vagyonkezelésébe kerüljenek;

b) a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról 
szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási 
Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 24 552 488 883 forint összegben határozza meg;
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c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az  58. Nemzeti 
Atlétikai Központ szabadtéri edzőpályák megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  b)  alpont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a  c)  alpont szerinti 
előirányzaton;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

e) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  b)  alpont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi 
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

f ) a Beruházás 2023. január 1. – 2023. szeptember 10. közötti időszakban történő műszaki üzemeltetése 
érdekében az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva, a  központi költségvetés 
1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások cím, 4. A  Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások 
alcím terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját a 2023. év vonatkozásában 288 857 332 forintban 
állapítja meg;

g) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat 
finanszírozó fejezetében az f ) alpont szerinti feladat ellátásához szükséges, ott megjelölt forrás rendelkezésre 
állásáról;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

h) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere 
bevonásával, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  1.  mellékletben, valamint a  Korm. határozat 1.  mellékletében megjelölt 
ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján 
kialakított ingatlanok közül az  a)  alpont szerinti beruházások rendeltetésszerű használatához szükséges 
ingatlanok NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont szerinti beruházások használatbavételi engedélyei kiadását és a vagyonkezelésbe 

adáshoz szükséges dokumentumok MNV Zrt. részére történő rendelkezésre állását követő  
30 napon belül

i) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás során 
létrejövő vagyonelemek üzemeltetéséről, az  üzemeltető személyére vonatkozó javaslat és az  üzemeltetési 
modell bemutatásával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. július 31.
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 2.  A Korm. határozat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a 2023. évi WA Atlétikai Világbajnokság sikeres megrendezése és a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása 
érdekében)
„11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás során 
létrejövő vagyonelemek üzemeltetéséről, az  üzemeltető személyére vonatkozó javaslat és az  üzemeltetési modell 
bemutatásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. július 31.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozathoz

A Beruházás megvalósításával érintett ingatlanok

Sorszám Település Kerület Ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám 

1. Budapest IX. 38093

2. Budapest XXI. 209990/1

3. Budapest XXI. 209990/4

4. Budapest XXI. 209993

5. Budapest XXI. 209994/2

6. Budapest XXI. 209996

7. Budapest XXI. 209997

8. Budapest XXI. 209998

9. Budapest XXI. 209999/1

10. Budapest XXI. 209999/2

11. Budapest XXI. 209999/3

12. Budapest XXI. 210000

13. Budapest XXI. 210001

14. Budapest XXI. 210002

15. Budapest XXI. 210003

16. Budapest XXI. 210004

17. Budapest XXI. 210005/1

18. Budapest XXI. 210007/4

19. Budapest XXI. 210007/5

20. Budapest XXI. 210007/6

21. Budapest XXI. 210007/7

22. Budapest XXI. 210007/8

23. Budapest XXI. 210020/1
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A Kormány 1219/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1536/2021.  (VIII.  3.) Korm.  határozat [a  továbbiakban: 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat] 1.  mellékletében 
a „0574/28, 0576/18” szövegrész helyébe a „0574/28, 0576/10, 0576/18” szöveg lép.

 2. A Kormány visszavonja az  1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozatban a  „ ,  valamint az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket” szövegrészt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1220/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Sajópetri község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében és az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A.  §-ában 
foglaltakra figyelemmel – a  beruházási célterületre történő művelésiág-változás átvezetése céljából – beruházási 
célterületté nyilvánítja a  Sajópetri község közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Sajópetri 
külterület 022/3 és 022/4 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási 
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) útján, és az  emberi 

erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ útján tegyék meg a szükséges intézkedéseket 
az  URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 13-09-202841) (a  továbbiakban: Társaság) által ellátott, 1.  melléklet szerinti közfeladatoknak 
és szakellátási kapacitásoknak a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0000010) 
(a  továbbiakban: Szeretetszolgálat) fenntartásába történő átadására, a  42 aktív ágyon végzett pszichiátriai ellátás 
kivételével, azzal, hogy az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény szerinti aktív 
pszichiátriai fekvőbeteg ellátás és szakellátási kapacitás az  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti 
Intézet (a továbbiakban: Intézet) részére kerül átadásra;

Felelős: belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő 2 hónapon belül
 2. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján, 

a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság állam tulajdonában álló 
részesedését (a továbbiakban: üzletrész) ingyenesen a Szeretetszolgálat tulajdonába adja, a Szeretetszolgálat által 
átvállalt állami közfeladatok, közhasznú szociális és egészségügyi feladatai ellátásának elősegítése érdekében;
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 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – a  belügyminiszter és az  emberi 
erőforrások minisztere bevonásával – intézkedjen az  üzletrész ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződés 
(a  továbbiakban: szerződés) előkészítéséről és megkötéséről, azzal, hogy a  szerződés – az  üzletrész-átruházásokra 
vonatkozó szerződésekre irányadó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy
a) az üzletrészt, valamint a  Társaság tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló vagyonelemeket 

a  Szeretetszolgálat az  1. és 2.  pontban foglaltak szerint az  általa átvállalt állami közfeladatok ellátására 
köteles használni a feladatellátási kötelezettségének fennállásáig, de legalább a szerződés hatálybalépésétől 
számított 15 évig, ennek keretében a  Szeretetszolgálat vállalja, hogy az  Intézettel szakmai szempontok 
alapján együttműködik az  akut, rehabilitációs és krónikus betegutak összehangolásában, szem előtt tartva 
a  pszichiátriai rehabilitációra szoruló, illetve a  tényleges (kórházi) ápolást igénylő idős, demens betegek 
ellátását,

b) a Szeretetszolgálat vállalja, hogy a Társaság jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő megszüntetéséről, 
az  üzletrész vonatkozásában harmadik személy részére bármilyen jog alapításáról, elidegenítéséről 
a  szerződés hatálybalépésétől számított 15 évig az  egészségügyért felelős miniszter egyetértésével, 
csak az  MNV Zrt. előzetes, kifejezett jóváhagyását követően dönthet, azzal, hogy a  Társaság megszűnése 
vagy elidegenítése az  átvett feladatok Szeretetszolgálat általi ellátását nem veszélyeztetheti; az  MNV Zrt. 
az előzetes jóváhagyást csak abban az esetben adhatja meg, ha az Intézet és az OKFŐ előzetes jóváhagyása is 
rendelkezésére áll,

c) a Szeretetszolgálat vállalja, hogy a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.  § (4)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének 
– a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően 15 éven keresztül – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget, és beszámolójához csatolja az  Intézet Szeretetszolgálat beszámolójában foglaltakkal 
kapcsolatos véleményét is a hasznosítási cél teljesülése vonatkozásában,

d) ha a  Szeretetszolgálat az  a)  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. – az  Intézet és az  OKFŐ előzetes álláspontjának figyelembevételével – elállhat a  szerződéstől, 
azzal, hogy amennyiben az  MNV Zrt. az  elállási jogát gyakorolja, a  kedvezményezett az  állammal szemben 
megtérítési igénnyel vagy egyéb követeléssel nem élhet, köteles ugyanakkor az  üzletrész értékében 
bekövetkezett csökkenés összegét az  MNV Zrt.-nek megfizetni, amennyiben az  érték csökkenése 
a felhasználási célnak nem megfelelő hasznosításra vezethető vissza,

e) amennyiben a Szeretetszolgálat a c) alpontban foglalt beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül késedelmi kötbért köteles 
fizetni;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő 3 hónapon belül
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az  egyes állami 

tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról, a  3.  pontban foglaltakkal 
összefüggésben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti szerződés megkötésével egyidejűleg

 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával vizsgálja 
meg az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Pomáz külterület 0311/1, 0311/3 és 0311/4 helyrajzi számú ingatlanok 
Szeretetszolgálat részére versenyeztetés mellőzésével és ingyenesen történő használatba adásának lehetőségét, és 
a vizsgálat eredménye alapján az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
agrárminiszter

Határidő: a 3. pont szerinti feladat végrehajtásával egyidejűleg
 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 5. pontban meghatározott ingatlanok 

tekintetében az agrárminiszter bevonásával vizsgálja meg azok tulajdonjogának a Szeretetszolgálat javára történő 
ingyenes átruházásának lehetőségét, és a vizsgálat eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
agrárminiszter

Határidő: az 5. pont végrehajtását követő 1 hónapon belül
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 7. az 1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében egyetért a  Szeretetszolgálat közfeladat-ellátásával összefüggő 
költségeinek központi költségvetési támogatásával, ennek érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, 
hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  2023. évtől a  szükséges forrás rendelkezésre állásáról 
az adott évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozathoz

 I.  A Szeretetszolgálat a Társaság közfeladatai közül nevesítetten az alábbiakat látja el:
1. A lakosság egészségi állapotának javítása, a  jobb életminőség elősegítése, az  egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) 141. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a), e) és g) pontja, (4) bekezdés b) és c) pontja, 
144. §-a;

2. Népegészségügyi tevékenység: az  egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer, 
egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások – 
Eütv. 35. § (1) és (2) bekezdése, 36. § (1) bekezdése, 141. § (4) bekezdés b) és c) pontja;

3. Egészségügyi alapellátás / egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.  § (1)  bekezdés 4.  pontja, 
23. § (5) bekezdés 9. pontja;

4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások – a  szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 59–85/C. §-a;

5. Szociális ellátások biztosítása – Szt. 59–85/C., 86., 88. és 90. §-a, Mötv. 23. § (4) bekezdés 4. pontja;
6. Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása – Mötv. 13. § (1)  bekezdés 

10. pontja, 23. § (5) bekezdés 12. pontja;
7. Hajléktalan ellátás – Mötv. 23. § (4) bekezdés 18. pontja;
8. Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési 

képességének kialakítása, illetve helyreállítása – Szt. 59. § (1), (2) és (4) bekezdése, 72. §-a;
9. A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs 

program, segédeszköz/segédeszköz-ellátás fejlesztés, a  szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az  általuk 
nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a  fogyatékos személyek, 
családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében – a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fogyest.) 21. § a)–g) pontja.

 II.  Az I. pontban kiemelt közfeladatok ellátásához a Szeretetszolgálat alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
 1. Egészségfejlesztés, egészségügyi ismeretek bővítése, képességek fejlesztése képzésekkel, szűrőprogramok – 

Eütv. 35. § (1) és (2) bekezdése, 36. § (1) bekezdése, 37–40. §-a, 141. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, 
(3) bekezdés a), e) és g) pontja, (4) bekezdés b) és c) pontja;

 2. Megelőző ellátások, szűrővizsgálatok – Eütv. 79. §-a;
 3. Fertőző betegségek megelőzése – Eütv. 80. § b), c) és e) pontja;
 4. Szűrővizsgálatok különböző társadalmi rétegekben és korosztályokban – Eütv. 81. és 82. §-a;
 5. Egyéni kockázati tényezőkön alapuló megelőzés – Eütv. 83–85. §-a;
 6. Alapellátás, felvilágosítás – Eütv. 88. §-a;
 7. Járóbeteg-szakellátás – Eütv. 89–90. §-a;
 8. Fekvőbeteg-szakellátás – Eütv. 91. §-a;
 9. Ügyeleti ellátás – Eütv. 93. § (1) és (2) bekezdése;
10. Ápolás – Eütv. 98. §-a;
11. Rehabilitáció, gyógyászati segédeszköz ellátás – Eütv. 100. §-a;
12. Orvostechnikai eszközellátás – Eütv. 101. §-a;
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13. Gyógyszerellátás – Eütv. 102. §-a;
14. Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia – Eütv. 103. §-a;
15. Nem konvencionális eljárások – Eütv. 104. §-a;
16. Egyéb gyógyászati eljárások – Eütv. 105. §-a;
17. Képzés betegek, sérültek, mozgáskorlátozottak és sebesültek ellátására és gondozására intézményi vagy házi 

betegápolás keretében;
18. Közösségi ellátások – Szt. 65/A. §-a;
19. Nappali ellátás – Szt. 65/F. §-a;
20. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Szt. 67–71/B. §-a;
21. Rehabilitációs intézmény – Szt. 59. § (1), (2) és (4) bekezdése, 72–74/A. §-a;
22. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Szt. 80–84. §-a;
23. Az egyes intézményi szolgáltatások integrált szervezeti formában történő szervezése – Szt. 85/B–85/C. §-a;
24. M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül;
25. Fejlesztő felkészítés fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás során;
26. Fejlesztő felkészítés fogyatékosok rehabilitációs intézményében;
27. Fejlesztő felkészítés fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás során;
28. Képzés szociális, gyermekvédelmi és karitatív gondozásra;
29. Megváltozott munkaképességűek és munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő tevékenységek;
30. Megváltozott munkaképességűek ellátása, foglalkoztatása, rehabilitációja – a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXCI. törvény;
31. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A Kormány 1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, „Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című projekt 
indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, „Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című 

projekt indikatív támogatási keretének 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért azzal, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  irányító hatóság útján gondoskodjon 
a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításának Európai Bizottság általi elfogadását 
követően, az „Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén” című projekt REACT EU forrás terhére történő 
elszámolásáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a REACT EU forrásvizsgálatot követően azonnal

 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:69g mezőjében a „4,780” szövegrész helyébe 
a „7,79” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Hatályos KEHOP ÉFK 

szerint a projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(Mrd Ft)

Megnövelt indikatív 

támogatás kerete

(Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. KEHOP-1.4.0
Árvízi biztonság 

növelése  
a Dél-Duna területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Dél-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság, 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság Konzorciuma

4,78 3,01 7,79

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás  
a dunai és drávai árvízvédelmi rendszer, illetve 
a Jamai-patak kisvízfolyás védképességének 
biztosítása, növelése.
A projekt keretében vízosztóműtárgy-
rekonstrukcióra, új zsilip építésére, 
töltésfejlesztésre kerül sor.



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.
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