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III. Kormányrendeletek

A Kormány 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelete
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában,
a 3–5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 
2. §-a a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. államháztartási szerv: az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti 
jogalany,
1b. állami hitelintézet: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti 
olyan hitelintézet, amely felett valamely államháztartási szerv meghatározó befolyással rendelkezik,”

 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5c. elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás: az a vállalkozás, amely
a) az EUMSz 106. cikk (1) bekezdése alapján az állam által nyújtott különleges vagy kizárólagos jogot élvez, vagy
b) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújt, és ezen tevékenységéért 
bármilyen formában állami támogatást vagy ellentételezést kap, feltéve, hogy más tevékenységet is végez,”

 (3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 6e. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6e. feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás: olyan közvállalkozás, amely éves árbevételének legalább 50%-a 
a  gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a  3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról 
szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 10–33. ágazata szerinti 
tevékenységekből származik,”

 (4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 9e–9g. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9e. kizárólagos jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján egy vállalkozásnak nyújtott olyan jog, 
amelynek értelmében meghatározott földrajzi területen a vállalkozás kizárólagosan jogosult valamely szolgáltatás 
nyújtására vagy tevékenység végzésére,
9f. közvállalkozás: olyan vállalkozás, amelyre államháztartási szerv meghatározó befolyást gyakorol,
9g. különleges jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján előre meghatározott objektív, arányos és 
diszkriminációmentes feltételek érvényesülése nélküli eljárás során meghatározott földrajzi területen, korlátozott 
számú vállalkozásnak nyújtott
a) olyan jog, amely alapján kettő vagy több vállalkozás jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység 
végzésére,
b) olyan jog, amely felhatalmaz több egymással versenyző vállalkozást szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység 
végzésére, vagy
c) olyan előny, amely befolyásolja bármely más vállalkozás képességét az adott földrajzi területen azonos feltételek 
mellett ugyanannak a szolgáltatásnak nyújtására vagy ugyanannak a tevékenységnek végzésére,”
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 (5) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 10g. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10g. meghatározó befolyás: olyan kapcsolat, amely révén a jogalany közvetve vagy közvetlenül
a) a vállalkozás jegyzett tőkéjében többségi részesedéssel rendelkezik,
b) a  vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetve a  szavazati jogok több mint 
ötven százalékával rendelkezik, vagy
c) egyébként jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagjai többségének kijelölésére, 
megválasztására vagy visszahívására,”

2. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a következő V/B. Fejezettel egészül ki:
„V/B. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEK ÉS A KÖZVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK 
ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA, VALAMINT EGYES VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEINEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

12/A. A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó kötelezettségek hatálya
27/A.  § (1) A  pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e  fejezet szerinti kötelezettségek hatálya 
a közvállalkozásokra, valamint az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásokra terjed ki.
(2) A  pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e  fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki 
az államháztartási szerv és
a) a közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra olyan szolgáltatás tekintetében, amely szolgáltatás nyújtása nem 
érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,
b) a Magyar Nemzeti Bank közötti pénzügyi kapcsolatokra,
c) az  állami hitelintézetek közötti pénzügyi kapcsolatokra az  olyan állami pénzeszközök tekintetében, amelyeket 
az államháztartási szerv szokásos kereskedelmi feltételek mellett helyezett el, és
d) az olyan közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra, amelyeknek éves nettó árbevétele a 27/B. § (1) bekezdése 
szerinti pénzeszközök rendelkezésre bocsátását vagy felhasználását megelőző két pénzügyi évben nem érte el 
a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, állami hitelintézet esetén pedig az  éves beszámoló mérlegének 
mérlegfőösszege ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A  pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e  fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki 
az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásra, ha
a) az általa nyújtott szolgáltatás nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,
b) az  éves nettó árbevételük a  különleges jog vagy kizárólagos jog biztosítását vagy az  EUMSz 106.  cikk 
(2)  bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást megelőző két 
pénzügyi évben nem érte el a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, az  állami hitelintézet esetén pedig 
az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget, vagy
c) az  EUMSz 106.  cikk (2)  bekezdése szerint általános gazdasági érdekű szolgáltatásra vonatkozó, határozott idejű 
megbízása ellentételezésének összegét nyílt, átlátható és diszkriminációmentes eljárás eredményeként határozták 
meg.

12/B. A közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek
27/B.  § (1) A  közvállalkozás belső számviteli nyilvántartásában elkülöníti mindazon támogatásokat, amelyeket 
az  államháztartási szervek közvetlenül vagy közvetve – más közvállalkozáson vagy pénzügyi intézményen 
keresztül– juttattak a számára, így különösen
a) a működési veszteségek pótlását,
b) a tőkejuttatást,
c) a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönöket,
d) az államháztartási szervek által kiszabott pénzügyi terhek megtérítését.
(2) A közvállalkozás külön nyilvántartást vezet
a) az  osztalékról vagy az  esedékes tartozásról való teljes vagy részleges lemondás révén nyújtott pénzügyi 
előnyökről,
b) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondásról.
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(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti támogatásokat a  közvállalkozás a  belső számviteli vagy külön nyilvántartásban 
oly módon tartja nyilván, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely könyvelési tételek állnak azokkal 
kapcsolatban, illetve, hogy a pénzeszközöket ténylegesen mire használták fel.

12/C. A feldolgozóiparhoz tartozó egyes közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek
27/C.  § (1) Ha a  feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás éves nettó árbevétele a  megelőző pénzügyi évben 
meghaladta a 250 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a pénzügyi év utolsó napját követő hat hónapon belül 
megküldi a miniszternek
a) a  közvállalkozás számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely tartalmazza a  mérleget, 
az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet,
b) az üzleti jelentést,
c) a  számviteli politikát, a  vezető tisztségviselőknek az  éves beszámolóra vonatkozó nyilatkozatait, valamint 
a közvállalkozás legfőbb szervének határozatait tartalmazó kiegészítő magyarázatot.
(2) Ha az alább felsorolt, állami forrásból megvalósított vagy azt érintő intézkedéseket az (1) bekezdés szerinti iratok 
nem tartalmazzák, a  közvállalkozás köteles megküldeni a  miniszternek a  következőkkel kapcsolatos adatokat is, 
az (1) bekezdés szerinti határidőig:
a) a vállalkozás részvényének, üzletrészének, kötvényének jegyzése, vásárlása, valamint egyéb hasonló forrásjuttatás 
esetén az ügylet feltételei,
b) a  vissza nem térítendő támogatások, illetve a  meghatározott feltételek mellett visszatérítendő támogatások 
adatai,
c) a  vállalkozásnak nyújtott kölcsönök és hitelkeretek adatai, beleértve a  tőkeinjekciókra nyújtott előlegeket, 
a  kölcsön feltételeit, valamint annak a  biztosítéknak az  adatait, amelyet a  kölcsönt felvevő vállalkozás adott 
a kölcsönadónak,
d) a vállalkozásnak nyújtott kezesség adatai, részletezve a kezesség feltételeit és az azokért fizetett bármilyen díjat,
e) a tulajdonosnak kifizetett osztalék és a visszatartott nyereség összege,
f ) az  állami forrásjuttatás bármilyen egyéb formája, így különösen a  közvállalkozás esedékes adósságának vagy 
a közterhek megfizetésének elengedésével kapcsolatos alapvető információk.

12/D. Elkülönített elszámolások vezetésének kötelezettsége
27/D.  § (1) Az  elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás elkülöníti a  belső számviteli 
nyilvántartásában a  különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett 
tevékenységhez, illetve az  EUMSz 106.  cikk (2)  bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás 
nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és 
ráfordításokat.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a  számviteli politikában rögzített, 
egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartani olyan módon, hogy az egyes tételeknek 
a  különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, továbbá 
az  EUMSz 106.  cikk (2)  bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás 
alapján végzett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen megállapítható legyen.

12/E. A nyilvántartások megőrzésének kötelezettsége, valamint az azokból származó adatoknak 
az Európai Bizottság részére történő rendelkezésére bocsátása
27/E. § (1) A közvállalkozás a 27/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást, valamint a 27/B. § (2) bekezdése szerinti 
külön nyilvántartást a  pénzeszközök rendelkezésre bocsátásától számított öt évig, vagy ha a  pénzeszközök 
tényleges felhasználására egy későbbi pénzügyi évben kerül sor, akkor ezen pénzügyi év végétől számított öt évig 
megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására – a miniszter útján – annak rendelkezésére bocsátja.
(2) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás a 27/D. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást öt 
évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására – a miniszter útján – annak rendelkezésére bocsátja.
(3) A  27/C.  § (1)  bekezdése szerinti közvállalkozások nevét és bevételi adatait tartalmazó jegyzéket a  miniszter 
a  közvállalkozások 27/C.  § (1)  bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján minden év március 31-éig megküldi 
az Európai Bizottságnak.
(4) A 27/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat a miniszter minden év szeptember 30-áig 
az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja.”



2612 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 68. szám 

3. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  V/B. fejezetben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az  érintett pénzügyi 
év utolsó napján érvényes, a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott 
devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

4. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-át követően a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § Ez  a  rendelet a  tagállamok és a  közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve 
egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.
2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet] 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a  tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése 
szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg.”

6. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdése 
szerinti régióban található innovációs klaszter esetén.”

7. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti 
régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető.”

8. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 60%-át az Észak-Alföld régióban,
b) 45%-át az Észak-Alföld régió kivételével az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti régiókban,
c) 35%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti régióban,
d) 10%-át Budapesten.”

9. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 24. § b) pontjában a „12–41.” szövegrész helyébe a „11–41.” szöveg,
b) 43. § (1) bekezdés c) pontjában a „bekezdés a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg,
c) 44. § (1) bekezdés c) pontjában a „bekezdés a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg,
d) 45. § c) pontjában a „bekezdés a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés 73.  pontjában a „vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” 

szövegrész,
b) 2. § (1) bekezdés 105. pontja,
c) 24. § a) pontja,
d) 25.  § (3)  bekezdésében a  „ , valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő 

bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” szövegrész,
e) 43. § (1) bekezdés b) pontja,
f ) 44. § (1) bekezdés b) pontja,
g) 45. § b) pontja.
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3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 60.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az 58. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányzik vagy hibás, hiánypótlásnak nincs helye.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha támogatási szerződéssel rendelkező projekt tekintetében kizárólag az  (1)  bekezdés alkalmazhatóságának 
megteremtése érdekében hirdetnek meg felhívást, akkor – a 45. §, a 49. § (1) és (2) bekezdése, az 52. § (1), (2) és 
(5) bekezdése, valamint a 67. § (1) bekezdése kivételével – a VIII–XIV. Fejezetet nem kell alkalmazni.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 101/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101/A.  § Az  irányító hatóság az  ellenőrzés eredményéről szóló támogató vagy feltétellel támogató tartalmú 
nyilatkozatát nem állítja ki, ha a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.)  
Korm. rendelet] 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetén
a) a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti esetben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése 
szerinti minősítés, illetve
b) a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a és 11. §-a szerinti esetben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § 
(4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás
nem áll rendelkezésre.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/ZD. §-sal egészül ki:
„201/ZD.  § (1) E  rendeletnek az  egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2022. 
(IV. 19.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit  
– a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően 
megkezdett és a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásban is alkalmazni 
kell.
(2) E  rendeletnek a  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel megállapított 58.  § (2)  bekezdését, 60.  § (6)  bekezdését, 
1. melléklet 8.2. pontját és 13.2. pont a) alpontját
a) a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követően meghirdetett felhívásra és
b) a  szakaszos elbírálású felhívásnak a  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megnyíló 
értékelési szakaszára
kell alkalmazni.
(3) A  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően meghirdetett felhívásra és a  szakaszos 
elbírálású felhívásnak a  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megnyílt értékelési 
szakaszára az  1.  melléklet 8.3.  pontjának a  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően meghirdetett felhívásra az  5.  melléklet 
3.5.4.6. pontjának a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(5) E  rendeletnek a  156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 3.7.3.2.1.  pontját a  156/2022.  
(IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásra és beszerzésre irányuló 
eljárásra kell alkalmazni.”

15. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. § (1) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89/B.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az  „abszorpciót,” szövegrész helyébe 
az „abszorpciót, és” szöveg lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontjában a „15 000” szövegrész helyébe a „22 000” szöveg 
lép.
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17. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 58. § (2) bekezdésében az „a felhívás részeként közzétett nyomtatványon” szövegrész,
b) 61/A. §-a,
c) 89/B. § (1) bekezdés e) pontja,
d) 103/A. §-a.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontja.
 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 3.5.4.6. pontja,
b) 3.12.6. pontjában az „a projekt-előkészítés és a projektmegvalósítás során” szövegrész.

4. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.)  
Korm. rendelet módosítása

18. §  Hatályát veszti a  2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 
1. melléklet 1.4.2. pontjában az „Az így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támogatási 
összegének 30%-át.” szövegrész.

5. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 26.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a), b) és g) pontját technikai segítségnyújtás esetén nem kell alkalmazni.”

20. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A. § (1) A felhívás célja kizárólagosan előkészítés akkor lehet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
(2) Az  egy prioritás keretében meghirdetett, kizárólagosan előkészítési célú felhívások keretösszegének összege 
nem haladhatja meg a prioritás keretösszegének 10%-át.”

21. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  projekt megvalósításának időtartama eléri az  öt évet, akkor a  támogatási kérelemben – a  (3)  bekezdés 
a)–c) pontjától eltérően – évente legfeljebb két mérföldkő tervezhető.”

22. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 41/A. alcímmel egészül ki:
„41/A. A kedvezményezett KKV státuszának változása
138/A.  § (1) Ha a  kedvezményezett KKV státusza a  támogatási döntés után, de a  fenntartási időszak vége előtt 
egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) vagy tulajdonosi körében bekövetkezett egyéb 
változás folytán változik, és a kedvezményezett a felhívás feltételeinek
a) továbbra is megfelel, az  irányító hatóság a  változásnak megfelelően köti meg a  támogatási szerződést, vagy 
a támogatási szerződést módosítja,
b) már nem felel meg, az irányító hatóság a támogatási döntést visszavonja, vagy a támogatási szerződéstől eláll.
(2) Ha a kedvezményezett KKV státusza az (1) bekezdéstől eltérően a vállalkozás árbevétele, mérlegfőösszege vagy 
létszámváltozása folytán módosul, a KKV státusz megváltozása nem igényel intézkedést.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés alkalmazása szempontjából a  kapcsolódó és partnervállalkozásokat és az  azokat érintő, 
a kedvezményezett KKV státuszára kiható változásokat is figyelembe kell venni.”

23. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 176/A. §-sal egészül ki:
„176/A. § A kedvezményezett az e fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, közbeszerzéssel beszerzett 
költségtétel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített elszámolás alkalmazásával történik.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 68. szám 2615

24. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 428. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  kedvezményezettel szemben a  103–107/A. alcím szerinti eljárások nem vezettek eredményre, 
az  irányító hatóság a  kedvezményezett bármely programozási időszakban támogatott projektje vonatkozásában 
felfüggesztheti a kifizetést.”

25. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 509. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„509. § E fejezet alkalmazásában
a) egyedi intézkedés: az (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja, az (EU) 2021/1148 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja, valamint az  (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti intézkedés,
b) nemzetközi szervezet: nemzetközi szerződés alapján létrejött, nemzetközi jogalanyisággal rendelkező szervezet,
c) osztott finanszírozás: ha a projekt tevékenységei nem kizárólag a Belügyi Alapok célkitűzéseit célozzák meg, azaz 
csak meghatározott mértékben köthetőek az adott támogatási alap célkitűzéseihez, akkor a projekt tevékenységeit 
osztott finanszírozással van mód az  alap forrásainak terhére finanszírozni, kizárólag olyan mértékben, ahogy ezek 
dokumentáltan az alap céljaival összhangban felhasználásra kerülnek,
d) szükséghelyzeti támogatás: az (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke, az (EU) 2021/1148 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke, valamint az (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
25. cikke szerinti intézkedés.”

26. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 140. alcíme a következő 515/A. §-sal egészül ki:
„515/A.  § (1) Az  éves fejlesztési keret a  83.  § (3)  bekezdése szerint az  egyedi intézkedés és a  szükséghelyzeti 
támogatás biztosítása érdekében is módosítható.
(2) Az  irányító hatóság az  (1) bekezdés esetén – a 80. §-tól eltérően – a módosításra irányuló javaslatot nem küldi 
meg előzetes véleményezés céljából a monitoring bizottság részére.
(3) Az irányító hatóság az éves fejlesztési keret módosítására irányuló javaslatról meghozott kormányzati döntésről 
utólag tájékoztatja a monitoring bizottságot.”

27. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 141. alcíme a következő 516/A. §-sal egészül ki:
„516/A.  § (1) Ha az  Európai Bizottság egyedi intézkedés megvalósítására irányuló felhívást tesz közzé, az  irányító 
hatóság felméri a  kapcsolódó tagállami támogatási igényeket, és azokról pályázói szándéknyilatkozatban 
tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(2) A  támogatást igénylő az  (1)  bekezdés szerinti támogatási igény alapján kidolgozott támogatási kérelmet 
az irányító hatósághoz nyújtja be.
(3) Az  irányító hatóság megvizsgálja a  támogatási kérelmet, és jóváhagyása esetén megküldi azt az  Európai 
Bizottság részére.”

28. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 144. alcíme a következő 524/A. §-sal egészül ki:
„524/A. § A 77. alcím szükséghelyzeti támogatás nyújtása esetén is alkalmazható.”

29. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 150. alcíme a következő 530/C. §-sal egészül ki:
„530/C.  § E  rendeletnek az  egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2022. 
(IV. 19.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit 
a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

30. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 533. §-a a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,
f ) a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap 
részeként történő létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
g) a  Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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31. §  A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a) 44. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „szinten – technikai segítségnyújtás tárgyú projekt esetén szervezeti 

és személyi szinten –” szövegrész helyébe az „és személyi szinten” szöveg,
b) 46. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „szinten – technikai segítségnyújtás tárgyú projekt esetén szervezeti 

és személyi szinten –” szövegrész helyébe az „és személyi szinten” szöveg,
c) 47. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „szinten – technikai segítségnyújtás tárgyú projekt esetén szervezeti 

és személyi szinten –” szövegrész helyébe az „és személyi szinten” szöveg,
d) 74.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „az éves fejlesztési keretben meg kívánja határozni” szövegrész helyébe 

a „javaslata alapján a Kormány kormányhatározatban határozza meg” szöveg,
e) 336. § (3) bekezdésében az „alapok és prioritások” szövegrész helyébe az „alapok, prioritások, régiókategóriák 

és a feljogosító feltételek teljesülése” szöveg,
f ) 524.  § (2)  bekezdésében a „háromhavonta” szövegrész helyébe az „a felhívásban meghatározottak szerint” 

szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
a) 76. § (2) és (3) bekezdése,
b) 82. § (4) bekezdése,
c) 87. § (3) bekezdés d) pontja,
d) 120. § (2) bekezdés b) pontjában az „éves fejlesztési keretben meghatározott” szövegrész,
e) 236. § (1) bekezdésében az „a projekt-előkészítés és a projektmegvalósítás során” szövegrész,
f ) 523. § (1) bekezdése,
g) 524. § (1) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

33. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez

 1.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. A támogatást igénylőnek a nyilatkozatot
a) minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
b) – a felhívásban meghatározott – azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással
kell hitelesítenie, majd a  lezárt támogatási kérelemmel együtt az  Elektronikus kapcsolattartás fejezet szabályai 
szerint a monitoring és információs rendszeren keresztül elektronikusan kell benyújtania az irányító hatóság részére.”

 2.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogosultsági ellenőrzés során az  irányító hatóság megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a felhívásban 
meghatározott és a következő nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek:)
„a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat hiánytalan, hibátlan,”

 3.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 74.1–74.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„74.1. Ha a kedvezményezett KKV státusza a támogatási döntés után, de a fenntartási időszak vége előtt egyesülés 
(beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) vagy tulajdonosi körében bekövetkezett egyéb változás 
folytán változik, és a kedvezményezett a felhívás feltételeinek
a) továbbra is megfelel, az  irányító hatóság a  változásnak megfelelően köti meg a  támogatási szerződést, vagy 
a támogatási szerződést módosítja,
b) már nem felel meg, az irányító hatóság a támogatási döntést visszavonja, vagy a támogatási szerződéstől eláll.
74.2. Ha a  kedvezményezett KKV státusza a  74.1.  ponttól eltérően a  vállalkozás árbevétele, mérlegfőösszege vagy 
létszámváltozása folytán módosul, a KKV státusz megváltozása nem igényel intézkedést.
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74.3. A 74.1. és 74.2. pont alkalmazása szempontjából a kapcsolódó- és partnervállalkozásokat és az azokat érintő, 
a kedvezményezett KKV státuszára kiható változásokat is figyelembe kell venni.”

 4.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 232.2a. ponttal egészül ki:
„232.2a. Ha a  kedvezményezettel szemben a  232.1–232.3., a  242.1–246.2., a  250., a  251.1–251.5., a  253.1–257.2., 
a  258.1–258.6., a  261.1–261.4. és a  266.3.  pont szerinti eljárások nem vezettek eredményre, az  irányító hatóság 
a  kedvezményezett bármely programozási időszakban támogatott projektje vonatkozásában felfüggesztheti 
a kifizetést.”

A Kormány 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelete
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A területfejlesztéssel és a  területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a  kötelező adatközlés 
szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § m)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„m) adat vonatkozási ideje: azon időpont vagy időszak, amelyre az adat vonatkozik,”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a  területfejlesztési és területrendezési 
tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb elemzéseket, értékeléseket, híreket, szakmai jogszabályokat, 
irányelveket, módszertani segédleteket, tervbemutatókat, helyes gyakorlat példáit, szakkifejezések glosszáriumát, 
EU dokumentumokat, valamint a rendszer meta-adatbázisát.”

 (2) Az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja)
„a) az országos és az európai uniós adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,”

 (3) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A TeIR biztosítja a térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható 
területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését.”

3. § (1) Az R. 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a  gyűjtött adatköröket tételesen, az  alábbi meta információk 
részletezettségével tartalmazza:)
„e) az adat vonatkozási ideje,”

 (2) Az R. 4. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A TeIR az  1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a  továbbiakban együtt: 
témakörök) tekintve – az  adat jellegének, illetve az  adatgyűjtésnek megfelelően – a  következő szintekre vonatkozó 
adatokat tartalmaz:]
„c) település és fővárosi kerület,
d) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontja szerinti térség,”

4. § (1) Az R. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]
„a) gondoskodni a  TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton, vagy az  üzemeltető által 
biztosított adatfeltöltő felületen keresztül a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,”
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 (2) Az R. 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles]
„c) az  adatokat a  TeIR 11.  § (2)  bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a  továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére 
közvetlenül, az TeIR üzemeltetőjével egyeztetett formátumban és szerkezetben átadni, valamint”

 (3) Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  TeIR adatbázisát a  területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter), 
valamint a  területrendezésért felelős miniszter naptári évenként a  11.  § (7)  bekezdésében előírt fejlesztési terv 
keretében felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a  miniszter előzetesen egyeztet az  érintett 
ágazati miniszterrel, az  egyeztetést követően a  miniszter javaslatot tesz a  Kormány részére a  2. számú melléklet 
módosítására.”

5. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  TeIR mindenki számára térítésmentesen biztosítja az  információk képi megjelenítését nyomtatásra 
alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.
(2) A  TeIR regisztrációt követően mindenki számára térítésmentesen biztosítja a  hozzáférést az  adatbázisához 
azzal, hogy az  üzemeltető korlátozhatja az  adatok mennyiségének lekérdezését az  Üzemeltetési Szabályzatban 
meghatározott módon.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott hozzáférés az  5.  § (3)  bekezdése alapján egyedi azonosítással, biztonságos 
elérés mellett, hálózaton keresztül történik.”

6. § (1) Az R. 11. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza)
„a) a hozzáférés igénylésének feltételeit,”

 (2) Az R 11. § (6) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza)
„d) a regisztráció nélküli funkciók használatát, valamint
e) a regisztrációhoz kötött funkciók használatának rendjét.”

7. §  Az R.
a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

8. §  Az R.
a) 4.  § (4)  bekezdésében az  „a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz:” szövegrész helyébe 

az „a következő szintekre vonatkozó adatokat és dokumentumokat tartalmaz:” szöveg,
b) 5.  § (2)  bekezdésében az „az országos, területi és települési szervezetek munkatársai” szövegrész helyébe 

az „a felhasználók” szöveg,
c) 11.  § (2)  bekezdésében a  „Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot” szövegrész helyébe a  „Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot” szöveg,

d) 11.  § (5)  bekezdés c)  pontjában a „negyedévente készítendő” szövegrész helyébe az „évente készítendő” 
szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 2. § p) és s) pontja,
b) 4. § (2) bekezdése,
c) 4. § (3) bekezdés h) pontja,
d) 5. § (4) bekezdése,
e) 7. § (8) bekezdése, valamint
f ) 9. §-a.
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10. §  Ez a rendelet 2022. április 25-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A TeIR adatok témakörei

A C

1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái

2. 1. Területi gazdasági folyamatok

3. 1.1. Gazdasági alaptényezők

4. 1.1.1. Beruházási szerkezet és külföldi tőke gazdaságpolitikáért felelős miniszter

5. 1.1.2. Gazdasági szervezetrendszer gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6. 1.1.3. Ipari parkok iparügyekért felelős miniszter

7. 1.1.4. Munkaerő – foglalkoztatottság foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

8.
1.1.5. Gazdasági szerkezet – gazdasági ágak  
           termelékenysége

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9.
1.1.6. Innovativitás – K+F, modernizálódás –  
           High-tech ipar

gazdaságpolitikáért felelős miniszter 
tudománypolitika koordinációjáért felelős 
miniszter

10. 1.2. Gazdasági teljesítmény

11. 1.2.1. Termelés
gazdaságpolitikáért felelős miniszter 
energiapolitikáért felelős miniszter

12. 1.2.2. Termelékenység gazdaságpolitikáért felelős miniszter

13. 1.2.3. Export külgazdasági ügyekért felelős miniszter

14. 1.3. Meghatározó ágazatok

15.
1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és  
           termelés

agrárpolitikáért felelős miniszter

16. 1.3.2. Ipari alaptényezők és termelés iparügyekért felelős miniszter

17. 1.3.3. Építőipari alaptényezők és termelés építésgazdaságért felelős miniszter

18.
1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások  
           alaptényezői és termelése

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

19. 1.3.5. Turizmus alaptényezői és eredményei turizmusért felelős miniszter

20. 2. Területi társadalmi folyamatok

21. 2.1. Demográfiai tényezők

22. 2.1.1. Népesség száma, összetétele Központi Statisztikai Hivatal elnöke

23.
2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és  
           elvándorlás

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

24. 2.2. Humán erőforrások tényezői

25. 2.2.1. Képzettség
oktatásért felelős miniszter  
szakképzésért felelős miniszter  
felnőttképzésért felelős miniszter

26. 2.2.2. Foglalkoztatottság foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

27. 2.2.3. Munkanélküliség foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

28. 2.2.4. Jövedelmi helyzet, fogyasztás Központi Statisztikai Hivatal elnöke
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29. 2.3. Életminőség, életkörülmények

30. 2.3.1. Lakásállomány, lakhatási körülmények
építésügyi szabályozásért és építéshatósági 
ügyekért felelős miniszter

31. 2.3.2. Egészségi állapot egészségügyért felelős miniszter

32. 2.4. Társadalmi szolgáltatások

33. 2.4.1. Egészségügyi ellátás egészségügyért felelős miniszter

34. 2.4.2. Szociális ellátás szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

35. 2.4.3. Nyugellátás, szociális támogatások Magyar Államkincstár

36. 2.4.4. Közoktatás, felsőoktatás, szakképzés

oktatásért felelős miniszter 
felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök 
tekintetében oktatásért felelős miniszter 
szakképzésért felelős miniszter

37. 2.4.5. Kulturális szolgáltatások kultúráért felelős miniszter

38. 2.4.6. Igazságszolgáltatás, bűnözés
igazságügyért felelős miniszter 
rendészetért felelős miniszter

39. 2.4.7. Felnőttképzés felnőttképzésért felelős miniszter

40.
3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli  
    elhelyezkedése

41. 3.1. Közlekedés

42. 3.1.1. Közúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter

43. 3.1.2. Vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter

44. 3.1.3. Vízi közlekedés közlekedésért felelős miniszter

45. 3.1.4. Légi közlekedés közlekedésért felelős miniszter

46. 3.1.5. Logisztika gazdaságpolitikáért felelős miniszter

47. 3.2. Hírközlés

48. 3.2.1. Informatika informatikáért felelős miniszter

49. 3.2.2. Távközlés elektronikus hírközlésért felelős miniszter

50. 3.3. Energiaellátás

51. 3.3.1. Villamos energia hálózat energiapolitikáért felelős miniszter

52. 3.3.2. Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén) energiapolitikáért felelős miniszter

53. 3.3.3. Szénhidrogén vezetékrendszer energiapolitikáért felelős miniszter

54. 3.4. Vízgazdálkodás

55. 3.4.1. Ivóvízellátás vízgazdálkodásért felelős miniszter

56. 3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás vízgazdálkodásért felelős miniszter

57. 3.5. Hulladékkezelés környezetvédelemért felelős miniszter

58. 4. Természeti adottságok

59. 4.1. Domborzati adottságok földügyért felelős miniszter

60. 4.2. Földtani adottságok
bányászati ügyekért felelős miniszter 
természetvédelemért felelős miniszter 
környezetvédelemért felelős miniszter

61. 4.3. Víztartó rétegek vízgazdálkodásért felelős miniszter

62. 4.4. Vízrajzi adottságok
vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős 
miniszter

63. 4.5. Talajadottságok agrárpolitikáért felelős miniszter

64. 4.6. Földhasználat, felszínborítottság földügyért felelős miniszter

65. 4.7. Éghajlat környezetvédelemért felelős miniszter

66. 4.8. Élővilág természetvédelemért felelős miniszter

67. 4.9. A környezet állapota
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68.
4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek  
           vízminősége

környezetvédelemért felelős miniszter 
vízgazdálkodásért felelős miniszter  
egészségügyért felelős miniszter

69.
4.9.2. Települési levegőminőség és  
           zajszennyezés

környezetvédelemért felelős miniszter

70. 4.10. Épített környezet

71. 4.10.1. Műemlékek védelme kulturális örökség védelméért felelős miniszter

72. 4.10.2. Helyi építészeti értékek védelme
építésügyi szabályozásért és építéshatósági 
ügyekért felelős miniszter

73. 4.10.3. Közparkok, közkertek védelme
településfejlesztésért és településrendezésért 
felelős miniszter

74. 4.10.4. Kulturális örökség védelme kulturális örökség védelméért felelős miniszter

75.
   4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek  
             katasztere

természetvédelemért felelős miniszter

76.
4.12. Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,  
           kárelhárítás és kármentesítés

környezetvédelemért felelős miniszter 
vízgazdálkodásért felelős miniszter

77. 4.13. Környezet-egészségügy egészségügyért felelős miniszter

78. 5. Területfejlesztés

79. 5.1. Intézményrendszer, közigazgatás
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter  
területfejlesztésért felelős miniszter

80. 5.2. Támogatási rendszerek
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter 
területfejlesztésért felelős miniszter

81. 5.3. Dokumentumok, tervanyagok
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter 
területfejlesztésért felelős miniszter

82. 6. Területrendezés

83.

6.1. Országos, és kiemelt térségi területrendezési  
         tervek, térségi szerkezeti tervek és térségi  
         övezetek, területrendezési  
         hatástanulmányok

területrendezésért felelős miniszter

84.
6.2. Megyei területrendezési tervek, megyei  
         térszerkezeti tervek és övezetek, megyei  
         területrendezési hatástanulmányok

megyei önkormányzatok

”

2. melléklet a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai
A B C D E F

1.
Adatkezelő 

szervezet
Adatgyűjtés megnevezése

Az 1. számú 

melléklet 

témaköre

Adatátadás 

gyakorisága

Vonatkoztatási 

egység
Átadási határnap

2. NNK
A járóbeteg-ellátásban 
működő szolgáltatók 
adatai szakmák szerint

2.4.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap
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3. NNK
A fekvőbeteg ellátásban 
működő szolgáltatók 
adatai szakmák szerint

2.4.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

4. NNK

Ivóvíz minősége, öt 
kiemelt komponens 
(bór, nitrit, fluorid, 
arzén, ammónium-ion), 
határérték feletti 
települések

4.9.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település, 
előfordulási 
hely

frissítést követő 
90. nap

5. NNK Fürdők vizének minősége 4.9.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

előfordulási 
hely

frissítést követő 
90. nap

6. NAV
A társasági 
adóbevallások főbb 
adatai

1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

7. NAV
Személyi jövedelemadó 
bevallások főbb adatai

1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

8. NAV
Egyszerűsített 
vállalkozási adó 
bevallások főbb adatai

1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

9. MEKH Energiatermelés 1.2.1.
frissítést 
követően

ország
frissítést követő 
90. nap

10. FGSZ

Magyarország 
nemzetközi és 
hazai, illetve térségi 
jelentőségű földgáz 
szállítóvezetékeinek 
nyomvonalas térképe

3.3.3. évente
ország, kiemelt 
térség, megye

június 1.

11. LTK
Magyarország 
felszínborítottsága 
adatbázis

4.6.
frissítést 
követően

objektum
frissítést követő 
90. nap

12. NNK Pollen-veszélyeztetettség 4.5. évente település március 1.

13. ITM Munkanélküliségi adatok 2.2.3. havonta település
frissítést követő 
30. nap

14. AM
Nitrát-érzékenységi 
térkép

4.6.
frissítést 
követően

előfordulási 
hely

frissítést követő 
90. nap

15. MÁK
Vidékfejlesztési Program 
(VP)

5.2. negyedévente település
frissítést követő 
15. nap

16. BM
Rendőrkapitányságok 
területi elhelyezkedése, 
körzetei

2.4.6.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

17. MÁK
Országos támogatás 
ellenőrzési rendszer

5.2. negyedévente település
frissítést követő 
15. nap

18 MÁK
Önkormányzatok 
költségvetési adatok 
(kiadások, bevételek)

5.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

19. MÁK Helyi adók mértéke 5.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap
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20. ITM

Az országos 
közúthálózathoz tartozó 
szöveges adatok: 
– a közút száma és 
nemzetközi útszáma, 
– a közút kategóriája, 
– forgalomszámlálási 
adatok

3.1.1.
frissítést 
követően

objektum
frissítést követő 
90. nap

21.

kulturális 
örökség 
védelméért 
felelős 
miniszter

Műemlékek és 
régészeti lelőhelyek 
településenként 
számszerűsített 
kimutatása

4.10.1. és 
4.10.4.

frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

22. KSH Területi számjelrendszer 5.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

23. NTAK
Szálláshelyforgalmi 
adatok

1.3.5. negyedévente település
frissítést követő 
90. nap

24. KSH
Általános Mezőgazdasági 
Összeírás főbb adatkörei

1.3.1.
a felmérés 
gyakorisága 
szerint

település
frissítést követő 
90. nap

25. KSH
MR-STAR-t helyettesítő 
mutatók.

számos 
témakör

évente vagy 
frissítést 
követően

megye
frissítést követő 
90. nap

26. KSH
Településstatisztikai 
Adatbázis Rendszer 
(T-STAR)

számos 
témakör

évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

27. KSH Vállalati K+F tevékenység 1.1.6.
évente vagy 
frissítést 
követően

megye
frissítést követő 
90. nap

28. KSH

High-tech, 
medium-high-tech, 
valamint tudásintenzív 
üzleti szolgáltatást végző 
működő vállalkozások 
adatai

1.1.5. és 
1.1.6.

évente vagy 
frissítést 
követően

járás
frissítést követő 
90. nap

29. KSH
Működő ipari 
vállalkozások száma 
létszám kategória szerint

1.1.4. és 
1.1.5.

évente vagy 
frissítést 
követően

járás
frissítést követő 
90. nap

30. KSH
Ipari alkalmazottak 
létszám-kategória 
szerinti adatai

1.1.4. és 
1.1.5.

évente vagy 
frissítést 
követően

megye
frissítést követő 
90. nap

31. KSH
Férőhelyek száma a 4 és 
5 csillagos szállodákban

1.3.5.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

32. BM
A területi vízügyi hatóság 
illetékessége, vízügyi 
igazgatóságok

5.1.
frissítést 
követően

térség
frissítést követő 
90. nap

33. AM
Légszennyező anyagok 
kibocsátott mennyisége

4.9.2.
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap
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34. AM

Levegőminőségi 
adatok [Országos 
Légszennyezettségi 
Mérőhálózat (OLM) éves 
értékelés]

4.9.2.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

35 AM Zajtérképek 4.9.2.
frissítést 
követően

előfordulási 
hely

frissítést követő 
90. nap

36. ITM
Veszélyes hulladékok 
keletkezett mennyisége

3.5.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

37. AM
Kármentesítési 
munkálatok

4.12.
évente vagy 
frissítést 
követően

előfordulási 
hely

frissítést követő 
90. nap

38. SZTFH

Működő és felhagyott 
bányák (nyersanyag, 
fejtési mód, felhagyás 
éve, elhelyezkedés)

1.2.1.
frissítést 
követően

objektum
frissítést követő 
90. nap

39. MEKH

Erőművek és 
kiserőművek beépített 
teljesítőképessége 
energiahordozónként 
(a meglévő erőművek 
megnevezése, típusa)

3.3.1. évente objektum június 1.

40. NFK Erdősítési adatok 4.6.
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

41. NFK
Erdőterület rendeltetés, 
üzemmód szerint

4.6.
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

42. NFK Élőfa-készlet 4.6.
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

43. NFK Égett erdőterület 4.6.
frissítést 
követően

megye
frissítést követő 
90. nap

44. SZTNH Szabadalmi bejegyzések 1.1.6.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

45. ATK TAKI Agrotopográfiai térkép 4.6.
frissítést 
követően

objektum
frissítést követő 
90. nap

46. ITM
Ipari parkok (kérdőíves 
adatok)

1.1.3.
évente vagy 
frissítést 
követően

megye
frissítést követő 
90. nap

47. ME

Egységes Monitoring 
Információs Rendszer 
(EMIR), Fejlesztéspolitikai 
Adatbázis és Információs 
Rendszer (FAIR)

5.2. negyedévente projekt
frissítést követő 
15. nap

48. ITM
Infokommunikációs 
adatok

3.2.1. és 
3.2.2.

évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

49. OH
Felsőoktatási felvételi 
adatok

2.4.4.
évente vagy 
frissítést 
követően

középfokú 
oktatási 
intézmény

frissítést követő 
90. nap

50. BM OKF

Önkormányzati 
feladatkörbe tartozó 
ár- és belvízvédelmi 
védekezés adatai

4.12.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 68. szám 2625

51. BM OKF
Katasztrófavédelem 
kirendeltségei

4.12.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

52. BM OKF
Veszélyes ipari üzemek 
települések szerint

4.12.
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

53. OKI Pollenterhelés 4.9.2.
évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

54. OMSZ
Sürgősségi betegellátás 
adatai

2.4.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

megye
frissítést követő 
90. nap

55. MÁK
Foglalkoztatottak FEÁOR 
szerinti adatai

1.1.4. és 
2.2.2.

évente vagy 
frissítést 
követően

település
frissítést követő 
90. nap

56. BM

Az állam által 
nyújtott azonosítási 
szolgáltatásokra 
vonatkozó területi 
statisztikai adatok

5.1.
évente vagy 
frissítést 
követően

regisztráció 
helyszíne 
(település)

frissítést követő 
90. nap

57. BM
Közfoglalkoztatási 
statisztikai adatok

2.2.2. havonta
település és 
megye

a referencia 
időszakot 
követő második 
hónap 25-e

58. KSH

Földhasználat, mű- 
és szervestrágyával, 
növényvédőszerrel kezelt 
területre vonatkozó 
statisztikai adatok

4.6. évente megye
frissítést követő 
90. nap

59. KSH
Hulladékgazdálkodási 
statisztikai adatok

3.5. évente település
frissítést követő 
90. nap

60. KSH

Oktatáshoz kapcsolódó 
statisztikai adatok 
(felsőoktatás, közoktatás, 
végzettség, nyelvtanulás, 
férőhelyek)

2.4.4. évente
település, 
megye, régió

frissítést követő 
90. nap

61. KSH Lakáspiaci adatok 2.3.1. évente
település, 
megye, régió

frissítést követő 
90. nap

62. KSH

Termelési koncentráció 
(bruttó hozzáadott 
érték) nemzetgazdasági 
áganként

1.2.1. és 
1.2.2.

évente megye
frissítést követő 
90. nap

63. KSH

Építőipari termelési érték 
megoszlása a kivitelező 
székhelye és kivitelezés 
helye szerint

1.3.3. évente megye
frissítést követő 
90. nap

64. KSH
Fűtésre, energiaellátásra 
vonatkozó statisztikai 
adatok

3.3. évente település
frissítést követő 
90. nap

65. KSH
Közlekedésre vonatkozó 
statisztikai adatok

3.1. évente település
frissítést követő 
90. nap

66. KSH
Népszámlálás, 
mikrocenzus adatok

számos 
témakör

a felmérés 
gyakorisága 
szerint

település
frissítést követő 
90. nap
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67. MÁK Táppénz adatok 2.2.4. évente település
frissítést követő 
90. nap

68. NEAK
Gyógyszerforgalmi 
(Beteg- és vényszám) 
adatok

2.3.2. évente település
frissítést követő 
90. nap

69. AM

Az OKIR rendszerből 
származó, 
szennyezőanyag 
kibocsátásra, keletkezett 
hulladékmennyiségre és 
szennyvízre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

3.5. évente
település, régió, 
ország

frissítést követő 
90. nap

69a. OVF Vízi közművek adatai
3.4.1. és 
3.4.2.

évente
település, régió, 
ország

frissítést követő 
90. nap

70. OH
Hátrányos helyzetű 
általános iskolai tanulók 
adatai

2.4.4. évente település
frissítést követő 
90. nap

71. OH
Az országos kompetencia 
felmérésből származó 
statisztikai adatok

2.4.4. két évente település
frissítést követő 
90. nap

72. OH
Külföldi tanulók adatai 
a felsőoktatásban

2.4.4. évente település
frissítést követő 
90. nap

73. LTK

E-közműből 
kinyerhető statisztikai 
adatok (kiadott 
közműnyilatkozatok 
szakáganként illetve 
felhasználás jellege 
szerint, szolgáltatók 
szakáganként)

1. évente, havonta település
frissítést követő 
5. napon

74. MK Helyi közutak adatai 3.1.1. évente település
frissítést követő 
90. nap

75. MK
Közúti közlekedési 
balesetek

3.1.1. évente település
frissítést követő 
90. nap

76. MAVIR
Villamosenergia 
termelés, fogyasztás, 
export, import

3.3.1. évente ország
frissítést követő 
90. nap

77. PMKH
Felnőttképzési 
Információs Rendszer 
(FIR)

2.4.7. évente település
frissítést követő 
90. nap

78. NSZFH
Felnőttképzés 
Adatszolgáltatási 
Rendszere (FAR)

2.4.7. évente település
frissítést követő 
90. nap

 2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése
A B

1. Adatkezelő szervezet neve Rövidítés

2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV

3. Nemzeti Népegészségügyi Központ NNK

4. Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. LTK

5. Belügyminisztérium BM

6. FGSZ Földgázszállító Zrt. FGSZ

7. Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ NTAK
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8. Agrárminisztérium AM

9. Miniszterelnökség ME

10. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

11. Miniszterelnöki Kabinetiroda MK

12. Innovációs és Technológiai Minisztérium ITM

13. Központi Statisztikai Hivatal KSH

14. Magyar Államkincstár MÁK

15. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH

16. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal MEKH

17. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZTNH

18. Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete ATK TAKI

19. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. MAVIR

20. Nemzeti Földügyi Központ NFK

21. Oktatási Hivatal OH

22. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK

23. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BM OKF

24. Országos Közegészségügyi Intézet OKI

25. Országos Mentőszolgálat OMSZ

26. Magyar Közút Nonprofit Zrt. MK

27. Országos Vízügyi Főigazgatóság OVF

28. Pest Megyei Kormányhivatal PMKH

29. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal NSZFH
”

A Kormány 158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) 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. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 97. §-sal egészül ki:
„97.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr89.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:85 mezőjét a Módr89. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2.  mellékletében foglalt táblázat B:85 mezőjében a  „01113/33, 01113/34, 01113/35, 01113/36, 01113/37, 
01113/38, 01113/39, 01113/40, 01113/41, 01113/42, 01113/43, 01113/44, 01113/45, 01113/46, 01113/47, 01129, 
01132/80, 01132/82, 01132/84, 01132/88, 01134/2, 01134/3, 01134/4, 01134/5, 01134/6, 01134/7, 01134/8, 01134/9, 
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01134/11, 01134/12, 01134/13, 01134/14, 01134/15, 01134/16, 01134/17, 01134/18, 01134/19, 01134/20, 01134/21, 
01134/22, 01134/23, 01134/24, 01134/25, 01134/26, 01134/27, 01134/28, 01134/29, 01134/30, 01134/31, 01134/32, 
01134/33, 01134/34, 01134/35, 01134/36, 01134/37, 01134/38, 01134/39, 01134/40, 01134/41, 01134/42, 01134/43, 
01134/44, 01134/45, 01134/46, 01134/47, 01134/48, 01134/49, 01134/50, 01134/51, 01134/52, 01134/53, 01134/54, 
01134/55, 01134/56, 01134/57, 01134/58, 01134/59, 01134/60, 01134/61, 01134/62, 01134/64, 01134/65, 01134/66, 
01134/73, 01134/74, 01134/75, 01134/76, 01139/2” szövegrész helyébe a „01109/26, 01109/27, 01109/28, 01109/29, 
01109/30, 01109/31, 01109/32, 01109/33, 01109/34, 01109/35, 01109/36, 01109/37, 01109/38, 01109/39, 01109/40, 
01109/41, 01109/42, 01109/43, 01109/44, 01109/45, 01109/46, 01109/47, 01109/48, 01109/49, 01109/50, 01109/81, 
01109/82, 01113/5, 01113/23, 01113/24, 01113/25, 01113/26, 01113/27, 01113/28, 01113/29, 01113/30, 01113/31, 
01113/32, 01113/33, 01113/34, 01113/35, 01113/36, 01113/37, 01113/38, 01113/39, 01113/40, 01113/41, 01113/42, 
01113/43, 01113/44, 01113/45, 01113/46, 01113/47, 01121/2, 01129, 01132/14, 01132/15, 01132/16, 01132/17, 
01132/18, 01132/19, 01132/31, 01132/32, 01132/33, 01132/34, 01132/35, 01132/36, 01132/37, 01132/38, 01132/39, 
01132/40, 01132/42, 01132/43, 01132/44, 01132/45, 01132/46, 01132/47, 01132/48, 01132/49, 01132/50, 01132/51, 
01132/53, 01132/54, 01132/55, 01132/56, 01132/58, 01132/60, 01132/62, 01132/64, 01132/66, 01132/68, 01132/70, 
01132/72, 01132/74, 01132/80, 01132/82, 01132/84, 01132/88, 01132/91, 01132/92, 01133, 01134/2, 01134/3, 
01134/4, 01134/5, 01134/6, 01134/7, 01134/8, 01134/9, 01134/11, 01134/12, 01134/13, 01134/14, 01134/15, 
01134/16, 01134/17, 01134/18, 01134/19, 01134/20, 01134/21, 01134/22, 01134/23, 01134/24, 01134/25, 01134/26, 
01134/27, 01134/28, 01134/29, 01134/30, 01134/31, 01134/32, 01134/33, 01134/34, 01134/35, 01134/36, 01134/37, 
01134/38, 01134/39, 01134/40, 01134/41, 01134/42, 01134/43, 01134/44, 01134/45, 01134/46, 01134/47, 01134/48, 
01134/49, 01134/50, 01134/51, 01134/52, 01134/53, 01134/54, 01134/55, 01134/56, 01134/57, 01134/58, 01134/59, 
01134/60, 01134/61, 01134/62, 01134/64, 01134/65, 01134/66, 01134/73, 01134/74, 01134/75, 01134/76 és 01139/2” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 159/2022. (IV. 19.) 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. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 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.) a következő 6/Q. §-sal egészül ki:
„6/Q. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlan a) alrészletén és az ebből 
telekalakítással létrejövő ingatlanon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(3) bekezdés 
állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az  OTÉK előírásait a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, és
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2) és (3)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
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(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlan a) alrészletén és az  ebből 
telekalakítással létrejövő ingatlanon oktatási, köznevelési, kereskedelmi, iroda-, szálláshely-, sport- és közlekedési 
célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával:
a) a kialakítható telek legkisebb területe 8000 m2,
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,
c) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 25%,
d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,75 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 55%,
f ) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 22 méter,
g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
h) épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a  meglévő rendeltetés módosítására 
nem vonatkozik,
i) kiszolgáló épület terepszint feletti kialakítása nem korlátozott,
j) a telken belüli parkolási kötelezettség biztosítása nem korlátozott,
k) a telken, illetve az  abból telekalakítással létrejövő telkeken közhasználat céljára szolgáló területet, illetve 
közhasználat elől el nem zárható területet nem kell kialakítani;
l) a parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 
alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(3) A  (2)  bekezdés f )  pontjának alkalmazása során az  épületmagasságot az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos 
OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a  telekalakítás az  alrészlet 
határok mentén korlátozás nélkül megengedett.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a főépület hátsó homlokzati 
vonalától nyugati irányban emelkedő természetes terepalakulat felé a  sportfunkció kialakítása érdekében 
kis  mértékű terepalakítás megengedett, a  természetes terepszint tartós, végleges kialakítással legfeljebb 
a terepszinttől lefelé és felfelé mért 1 méterrel változtatható meg.
(6) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a  történeti kert területén 
a műemléki értékek sérelme nélkül futókör kialakítható.”

2. §  Az R. a következő 59. §-sal egészül ki:
„59.  § 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 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr51.) megállapított 6/Q.  §-át és 
2. mellékletében foglalt táblázat 85. sorát, továbbá módosított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, valamint 5. § 
(2) bekezdését a Módr51. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

4. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „81–84.” szövegrész helyébe a „81–85.” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „79. és 84.” szövegrész helyébe a „79., 84. és 85.” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében a „81–84.” szövegrész helyébe a „81–85.” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



2630 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 68. szám 

1. melléklet a 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 85. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

85.
Budapesti nevelési-oktatási célú 
beruházás

Budapest II. kerület belterület, 
11186/6 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 
kormánymegbízott
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2022. (IV. 19.) MNB rendelete
a „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) első 
jogelődje alapításának 240. évfordulója alkalmából – „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” 
megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. április 20.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecézett, 
a recéken a BME-n működő egyetemi karok rövidítését, valamint alapításuk évszámát jelölő − „ÉMK 1782 – GPK 1871 
– ÉPK 1873 – VBK 1873 – VIK 1949 – KJK 1951 – TTK 1998 – GTK 1998” − szélfelirat olvasható.

 (2) Az emlékérme előlapján a  BME központi épülete részletének főhomlokzati ábrázolása látható. Az  épületrészlet 
ábrázolása alatti öt sorban a  BME közismert megnevezését és alapítási évét jelölő „MŰEGYETEM 1782” felirat, 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „15000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben a  BME fennállásának 240. évfordulójára készült 
jubileumi logó látható, melynek hátterében a  logóból kiemelt „240” szám sokszorozva, mintegy mintaként 
jelenik  meg. A  középmező körüli köriratban fent a  BME magyar, lent az  angol megnevezése − a  „BUDAPESTI 
MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM” és a „BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS” 
felirat – olvasható. A  két feliratot bal oldalon az  egyetemi jogart díszítő virágmotívum stilizált ábrázolása, jobb 
oldalon Szilos András tervezőművész mesterjegye választja el. A  hátlap szélének belső peremén, köriratban 
a  BME latin nyelvű megnevezése – az  „UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS SCIENTIARUM TECHNICARUM 
ET OECONOMICARUM l” felirat – olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2022. április 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		

	

	

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
	
	

		 	

2. melléklet a 11/2022. (IV. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		

	

	

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe:	
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 12/2022. (IV. 19.) MNB rendelete
a „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) első 
jogelődje alapításának 240. évfordulója alkalmából – „Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2022. április 20.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle 
finomrecézett, a  recéken a  BME-n működő egyetemi karok rövidítését, valamint alapításuk évszámát jelölő 
− „ÉMK 1782 – GPK 1871 – ÉPK 1873 – VBK 1873 – VIK 1949 – KJK 1951 – TTK 1998 – GTK 1998” − szélfelirat olvasható.

 (2) Az emlékérme előlapján a  BME központi épülete részletének főhomlokzati ábrázolása látható. Az  épületrészlet 
ábrázolása alatti öt sorban a  BME közismert megnevezését és alapítási évét jelölő „MŰEGYETEM 1782” felirat, 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a „2022” verési évszám, valamint a „BP.” verdejel 
olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben a  BME fennállásának 240. évfordulójára készült 
jubileumi logó látható, melynek hátterében a  logóból kiemelt „240” szám sokszorozva, mintegy mintaként 
jelenik  meg. A  középmező körüli köriratban fent a  BME magyar, lent az  angol megnevezése − a  „BUDAPESTI 
MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM” és a „BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS” 
felirat – olvasható. A  két feliratot bal oldalon az  egyetemi jogart díszítő virágmotívum stilizált ábrázolása, jobb 
oldalon Szilos András tervezőművész mesterjegye választja el. A  hátlap szélének belső peremén, köriratban 
a  BME latin nyelvű megnevezése – az  „UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS SCIENTIARUM TECHNICARUM 
ET OECONOMICARUM l” felirat – olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2022. április 20-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 12/2022. (IV. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		

	

 

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe: 

 

		 	

2. melléklet a 12/2022. (IV. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	előlapjának	képe:		

	

 

 

	

2.	melléklet	a	…/2022.	(IV.	...)	MNB	rendelethez		
	
Az	emlékérme	hátlapjának	képe: 

 

		 	



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 68. szám 2635

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelete
a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett  
elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló  
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási 
tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett  
elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosítása

1. §  A  honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet 
1. mellékletében foglalt táblázat
1.  B:5 mezőjében az „MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe az „AH NET Távközlési Szolgáltató 

Zrt.” szöveg,
2.  C:5 mezőjében az „1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.” szövegrész helyébe az „1119 Budapest, Petzvál 

József utca 31–33.” szöveg,
3.  B:6 mezőjében a „Telenor Magyarország Zrt.” szövegrész helyébe a „Yettel Magyarország Zrt.” szöveg
lép.

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és 
az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosítása

2. § (1) Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az  azonosítógazdálkodás rendjéről 
szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  melléklet 2.3.3.  pontjában a „hatósági szerződés 
keretében a  táblázatban szereplő” szövegrész helyébe az  „a táblázatban felsorolt, versenyeztetési eljárásban 
rádióspektrum-használati jogosultságot szerzett” szöveg lép.

 (2) Az R. 1. melléklet 2.3.3. pontjában foglalt táblázat
1.  B:2 mezőjében a „Telenor Magyarország Zrt.” szövegrész helyébe a „Yettel Magyarország Zrt.” szöveg,
2.  B:5 mezőjében az „MVM NET Zrt.” szövegrész helyébe az „AH NET Zrt.” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti
a) az  egyes NMHH rendeleteknek a  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő 

módosításáról szóló 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet és
b) az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet.

3. Záró rendelkezések

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

  Dr. Koltay András s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 108/2022. (IV. 19.) KE határozata
államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
205. § (1) és (4) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Ekler Gergelyt, a Miniszterelnökség államtitkárát 
e megbízatása alól 2022. április 10-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2022. április 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 14.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01907-2/2022.

A Kormány 1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és 
annak forrásigényéről

A Kormány
 1. jóváhagyja a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

17.  §-a és 4.  melléklet 2.  pont 98. sora alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a  Magyar 
Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 43. Tömeges 
bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport legfeljebb 3 034 590 473 forint összeggel történő 
túllépését;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti többletforrás terhére biztosított többlettámogatásból – az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével –  
1 050 282 023 forint a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím 2022. évi 
személyi juttatások eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

17.  §-a és 4.  mellékletben foglalt táblázat 101. sora alapján a  rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó 
feladatok hatékony megvalósításához a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 10 884 000 000 forinttal 
történő túllépését;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti többletforrás terhére biztosított többlettámogatásból – az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ában foglaltak figyelembevételével –
a) 2 022 300 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím,
b) 128 400 000 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság cím,
c) 5 000 000 forint a Kvtv. 1. melléklet VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím
2022. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányuljon.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges kötelezettségvállalásokról

 1. A Kormány, tekintettel
a) a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.)  

Korm. határozatra [a továbbiakban: 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat] és
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4)  bekezdés b)  pont 

bb) alpontjára,
a következőkről dönt:
1.1.  A  Kormány az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés 

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai 
és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások 
jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségek mértékét
a) a 2023. évben 16 826 603 661 forint,
b) a 2024. évben 2 278 405 460 forint
összegben állapítja meg.

 2. A Kormány visszavonja az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pont 1.5., 1.6., 1.14. és 1.15. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon részt vevő járművek 
számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

 1. A Kormány felhívja a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, 
hogy a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával jelölje ki a 2022. évi 
19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság eseményeinek idejére – a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36.  § (8)  bekezdés b)  pont bf )  alpontja alapján  – 
az autóbusz-forgalmi sáv használatára jogosult járműveket, és adja ki részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és 
megjelölésre szolgáló jelzést.

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő: 2022. május 15. és 2022. július 15. között folyamatosan

 2. Az 1.  pont szerinti jelzést, annak a  járművön történő rögzítési módját, valamint a  jelzés használatára jogosító 
igazolás tartalmát és a használat ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozathoz

A 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság járműveinek 
megjelölésére szolgáló jelzés, annak a járművön történő rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító 
igazolás tartalma és használatának ellenőrzése

1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű első vagy hátsó szélvédőjén helyezik el:
 Méretek: szélesség: 10 cm
  magasság: 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
 Méretek: szélesség: 30 cm
  magasság: 20 cm

Autóbusz-forgalmi sáv használatára 
jogosult jármű

sorszám:

1. ábra



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 68. szám 2639

2. Az 1.  pontban meghatározott jelzést a  jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen 
a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. §-ában foglalt rendelkezéseknek.

3. Az 1. pontban meghatározott jelzés járműre történő felhelyezésére jogosító igazolás tartalma:
 „Az autóbusz-forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”

3.1. Jármű adatok:
 rendszám:
 gyártmány:
 típus:
3.2. A forgalmi engedély száma:
3.3. Az igazolás kiállításának kelte:
3.4. A kiállító aláírása:
3.5. A kiállító bélyegzőjének helye:
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap):
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés színes lenyomata:

4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
 Az igazolás és az 1. pontban meghatározott jelzés használatát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

44. § (2) bekezdése szerint a rendőrség ellenőrzi.

A Kormány 1233/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint 
az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

A V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a  hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint 
az  ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat 5.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„5. az 1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az igazságügyi 
miniszter bevonásával – gondoskodjon
a) az  Igazságügyi Minisztérium részére a  2021. évben a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet,  
1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára legfeljebb 104 882 060 forint többletforrás biztosításáról,
b) a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet részére
ba) a 2021. évben a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc Összehasonlító 
Jogi Intézet cím javára legfeljebb 803 509 180 forint,
bb) a  2022. évben a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet cím javára 25 241 000 forint
többletforrás biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: az a)  alpont és a  b)  alpont ba)  pontja tekintetében a  2021. évi központi költségvetés 

végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 a b) alpont bb) pontja tekintetében azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1234/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a „Kanizsa” kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences 
rendházban elnevezésű projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány – a  Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3.  pont b)  alpontja szerinti 
felújítási program végrehajtása érdekében –
 1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint – a  Modern Városok Program keretében rögzített „Kanizsa” 

kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az  egykori ferences rendházban projekt 
támogatásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm.  határozat) 3–4.  pontjában foglaltaktól eltérően – a  „Kanizsa” kulturális, turisztikai és gasztronómiai 
látogatóközpont kialakítása az  egykori ferences rendházban beruházásnak (a  továbbiakban: Beruházás) az  állami 
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.  törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és 
(8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nagykanizsa belterület 2047 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének és megvalósításának felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert jelöli ki;

 3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, 

hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
(a továbbiakban: Önkormányzat) együttműködve – gondoskodjanak a Beruházás előkészítésének folyamatban lévő 
feladatai és elkészült előkészítési dokumentációi Önkormányzat és Beruházási Ügynökség közötti átadás-átvételéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás előkészítésének ütemezéséhez igazodóan
 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás kivitelezési dokumentációval 

záruló előkészítésére lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  Beruházás előkészítéséről, az  ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének, valamint az  emberi erőforrások minisztere bevonásával az  üzemeltetésre irányuló szakmai 
koncepció bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházás előkészítésére lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárást követő 30 napon belül
 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Korm. határozat alapján az  Önkormányzat 

részére kiadott támogatói okirat szerinti támogatási jogviszony lezárásáról, a  Beruházás előkészítési és 
megvalósítási szakaszának finanszírozása érdekében, az annak keretében nyújtott központi költségvetési támogatás 
Önkormányzat részéről történő elszámolásáról és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált 
források visszafizettetéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1235/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló  
1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

A Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló  
1009/2022. (I. 20.) Korm. határozatban a „01113/33, 01113/34, 01113/35, 01113/36, 01113/37, 01113/38, 01113/39, 
01113/40, 01113/41, 01113/42, 01113/43, 01113/44, 01113/45, 01113/46, 01113/47, 01129, 01132/80, 01132/82, 
01132/84, 01132/88, 01134/2, 01134/3, 01134/4, 01134/5, 01134/6, 01134/7, 01134/8, 01134/9, 01134/11, 01134/12, 
01134/13, 01134/14, 01134/15, 01134/16, 01134/17, 01134/18, 01134/19, 01134/20, 01134/21, 01134/22, 01134/23, 
01134/24, 01134/25, 01134/26, 01134/27, 01134/28, 01134/29, 01134/30, 01134/31, 01134/32, 01134/33, 01134/34, 
01134/35, 01134/36, 01134/37, 01134/38, 01134/39, 01134/40, 01134/41, 01134/42, 01134/43, 01134/44, 01134/45, 
01134/46, 01134/47, 01134/48, 01134/49, 01134/50, 01134/51, 01134/52, 01134/53, 01134/54, 01134/55, 01134/56, 
01134/57, 01134/58, 01134/59, 01134/60, 01134/61, 01134/62, 01134/64, 01134/65, 01134/66, 01134/73, 01134/74, 
01134/75, 01134/76 és 01139/2” szövegrész helyébe a  „01109/26, 01109/27, 01109/28, 01109/29, 01109/30, 
01109/31, 01109/32, 01109/33, 01109/34, 01109/35, 01109/36, 01109/37, 01109/38, 01109/39, 01109/40, 01109/41, 
01109/42, 01109/43, 01109/44, 01109/45, 01109/46, 01109/47, 01109/48, 01109/49, 01109/50, 01109/81, 01109/82, 
01113/5, 01113/23, 01113/24, 01113/25, 01113/26, 01113/27, 01113/28, 01113/29, 01113/30, 01113/31, 01113/32, 
01113/33, 01113/34, 01113/35, 01113/36, 01113/37, 01113/38, 01113/39, 01113/40, 01113/41, 01113/42, 01113/43, 
01113/44, 01113/45, 01113/46, 01113/47, 01121/2, 01129, 01132/14, 01132/15, 01132/16, 01132/17, 01132/18, 
01132/19, 01132/31, 01132/32, 01132/33, 01132/34, 01132/35, 01132/36, 01132/37, 01132/38, 01132/39, 01132/40, 
01132/42, 01132/43, 01132/44, 01132/45, 01132/46, 01132/47, 01132/48, 01132/49, 01132/50, 01132/51, 01132/53, 
01132/54, 01132/55, 01132/56, 01132/58, 01132/60, 01132/62, 01132/64, 01132/66, 01132/68, 01132/70, 01132/72, 
01132/74, 01132/80, 01132/82, 01132/84, 01132/88, 01132/91, 01132/92, 01133, 01134/2, 01134/3, 01134/4, 
01134/5, 01134/6, 01134/7, 01134/8, 01134/9, 01134/11, 01134/12, 01134/13, 01134/14, 01134/15, 01134/16, 
01134/17, 01134/18, 01134/19, 01134/20, 01134/21, 01134/22, 01134/23, 01134/24, 01134/25, 01134/26, 01134/27, 
01134/28, 01134/29, 01134/30, 01134/31, 01134/32, 01134/33, 01134/34, 01134/35, 01134/36, 01134/37, 01134/38, 
01134/39, 01134/40, 01134/41, 01134/42, 01134/43, 01134/44, 01134/45, 01134/46, 01134/47, 01134/48, 01134/49, 
01134/50, 01134/51, 01134/52, 01134/53, 01134/54, 01134/55, 01134/56, 01134/57, 01134/58, 01134/59, 01134/60, 
01134/61, 01134/62, 01134/64, 01134/65, 01134/66, 01134/73, 01134/74, 01134/75, 01134/76 és 01139/2”  
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1236/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat] 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és 
az 1. pont a következő 1.3a. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.3. egyetért – az  1.11.  ponttal összhangban – az  1.1.  pontban foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és 
megvalósításához szükséges összesen 22 971 750 189 forint biztosításával;
1.3a. egyetért azzal, hogy Szikszó Város Önkormányzata az 1.1 pontban foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez 
és megvalósításához a 2023. évben 200 000 000 forint beruházási támogatás biztosítását vállalja;”

 2. Az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpont c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány
felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az  1.1.  pontban 
foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és megvalósításához gondoskodjon a központi költségvetés XVII. Innovációs 
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és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati 
feladatok alcím 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport javára)
„c) a 2022. évben 6 425 026 103 forint forrás biztosításáról,
d) a 2023. évben 6 989 754 188 forint forrás biztosításáról,
e) a 2024. évben 2 279 544 663 forint forrás biztosításáról;”

 3.  Az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 1. pontja a következő 1.4a. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.4a. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter bevonásával dolgozza ki az 1.3a. pont szerinti, Szikszó Város Önkormányzata által vállalt beruházási 
támogatással kapcsolatos megállapodást;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2022. szeptember 30.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
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. § c) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] módosításával.

 2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

3.1. D:101. mezőjében az „1,67” szövegrész helyébe a „3,26” szöveg,
3.2. E:101. mezőjében a „0,21” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
3.3. D:120. mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,82” szöveg,
3.4. E:120. mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
3.5. D:143. mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
3.6. E:143. mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
3.7. D:159. mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
3.8. E:159. mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
3.9. D:180. mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,30” szöveg,
3.10. E:180. mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
3.11. D:182. mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,53” szöveg,
3.12. E:182. mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
3.13. D:190. mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,48” szöveg,
3.14. E:190. mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
3.15. D:197. mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
3.16. E:197. mezőjében a „0,01” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
3.17. D:209. mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,31” szöveg,
3.18. E:209. mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
3.19. D:210. mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,45” szöveg,
3.20. E:210. mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
3.21. D:211. mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe a „0,58” szöveg,
3.22. E:211. mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
3.23. D:216a. mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,52” szöveg,
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3.24. E:216a. mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
3.25. D:216b. mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe az „1,30” szöveg,
3.26. E:216b. mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg,
3.27. D:217a. mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0,69” szöveg,
3.28. E:217a. mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
3.29. D:217b. mezőjében a „0,23” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg,
3.30. E:217b. mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
3.31. D:217c. mezőjében az „1,92” szövegrész helyébe a „4,32” szöveg,
3.32. E:217c. mezőjében a „0,36” szövegrész helyébe a „0,79” szöveg,
3.33. D:217e. mezőjében a „3,62” szövegrész helyébe az „5,93” szöveg,
3.34. E:217e. mezőjében a „0,61” szövegrész helyébe a „0,95” szöveg,
3.35. D:217g. mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe az „1,93” szöveg,
3.36. E:217g. mezőjében a „0,22” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
3.37. D:217h. mezőjében a „2,53” szövegrész helyébe az „5,21” szöveg,
3.38. E:217h. mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe a „0,77” szöveg,
3.39. D:223. mezőjében a „13,51” szövegrész helyébe a „16,83” szöveg,
3.40. E:223. mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
3.41. D:257. mezőjében a „0,34” szövegrész helyébe a „0,77” szöveg,
3.42. E:257. mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,
3.43. D:262. mezőjében a „0,31” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
3.44. E:262. mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,06” szöveg,
3.45. D:277. mezőjében a „0,28” szövegrész helyébe az „1,66” szöveg,
3.46. E:277. mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,19” szöveg,
3.47. D:283. mezőjében a „2,21” szövegrész helyébe az „1,84” szöveg,
3.48. E:283. mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,33” szöveg,
3.49. D:288. mezőjében a „2,97” szövegrész helyébe a „3,56” szöveg,
3.50. E:288. mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,42” szöveg,
3.51. D:297c. mezőjében a „0,88” szövegrész helyébe az „1,06” szöveg,
3.52. E:297c. mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,14” szöveg,
3.53. D:297e. mezőjében a „0,98” szövegrész helyébe az „1,54” szöveg,
3.54. E:297e. mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,18 ” szöveg,
3.55. D:297f. mezőjében az „1,38” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,
3.56. E:297f. mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
3.57. D:297g. mezőjében az „5,43” szövegrész helyébe a „7,23” szöveg,
3.58. E:297g. mezőjében a „0,61” szövegrész helyébe a „0,81” szöveg,
3.59. D:297h. mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe a „2,14” szöveg,
3.60. E:297h. mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
3.61. D:316a. mezőjében a „4,88” szövegrész helyébe a „6,04” szöveg,
3.62. E:316a. mezőjében a „0,88” szövegrész helyébe az „1,11” szöveg,
3.63. D:351c. mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „4,07” szöveg,
3.64. E:351c. mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,
3.65. B:652e. mezőjében a  „Kisvárda távhőrendszerének fejlesztése kiserőmű telepítésével” szövegrész 

helyébe a „Biomassza fűtőmű fejlesztése Kisvárdán” szöveg 
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozathoz

   Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 573t. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

573t. KEHOP-5.2.2

A Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság épületeinek 
energetikai felújítása

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
– 6,10 2022

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében 
foglaltak teljesítése. A korszerűsítésre 
kerülő épületek fejlesztése során szem 
előtt kell tartani a költségoptimalizált 
követelményszintnek való megfelelést, 
amelyet a 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, valamint a 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet ír elő.
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A Kormány 1238/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.6-16-2017-00023 azonosító számú („Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket 
ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban” című) projekt 
támogatásának növeléséről

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az 1. melléklet szerinti projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének növelésével,
b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

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

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. május 31.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  projekt esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, 
összesen legfeljebb 312 316 410 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség 
–  a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet] 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  központi költségvetés XIX. Gazdaság-újraindítási Alap 
uniós fejlesztései fejezetében Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: EFOP) hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1238/2022. (IV. 19.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb 

(forint)

Megnövelt összköltség 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg  

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg 

(bruttó, forint)

3.
EFOP-4.1.6-16-

2017-00023

Súlyos és halmozott 
fogyatékossággal 
élő gyermekeket 

ellátó intézmények 
infrastrukturális 

fejlesztése a Kaposvári 
Tankerületi Központban

Kaposvári 
Tankerületi 

Központ
498 009 407 1 990 593 312 316 410 812 316 410

A projekt célja a
7570 Barcs, Széchenyi István utca 2.,
7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2., 
7500 Nagyatád, Petőfi utca 51/A 
alatti köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1239/2022. (IV. 19.) 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 projektjavaslat 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  VP-3309586675 azonosító számú, „EL JEFE Gyártó és Kereskedelmi Kft. tortilla gyár létesítése 
Kisteleken” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat 1.  melléklet szerinti 
támogatásával;

 2.  felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatói okiratának 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1239/2022. (IV. 19.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Támogatás 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. 3309586675 EL JEFE Gyártó 
és Kereskedelmi 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság tortilla 
gyár létesítése 

Kisteleken

EL JEFE 
Gyártó és 

Kereskedelmi 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

4 182 301 804 Az EL JEFE Gyártó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
zöldmezős komplex beruházás 
keretében, a legkorszerűbb innovatív 
technológia megvalósításával 
Kisteleken egy tortilla gyár létesítése, 
amely 46 fő számára új munkahely 
létrejöttét eredményezi.

A Kormány 1240/2022. (IV. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló 
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 

keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Módosítás) bemutatott szövegével;

 2.  felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Módosítás bemutatott 
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosítás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4.  jóváhagyja a  Módosítás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Módosítás szövegének 
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 14/2022. (IV. 19.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba – Méhkerék – országhatár és az ahhoz 
kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése 
alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a  Békéscsaba – Méhkerék – országhatár és 

az  ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyaláson részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a Megállapodás szövegtervezetét kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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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