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III. Kormányrendeletek

A Kormány 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelete
az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok feladatainak integrációjával kapcsolatos további intézkedésekről és egyes 
kormányrendeletek 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,
a 2. és a 22. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. és a  4.  alcím, valamint a  39.  § 3.  pontja tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5–6., a  8., a  10., a  12–16., a  18., a  20–21., a  24–25., a  28. és a  31.  alcím, a  38.  § f )  pontja, a  39.  § 2., valamint 4–31.  pontja 
tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 17.  alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7., a 9. és a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 19.  alcím tekintetében a  vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015.  évi CII.  törvény 24.  § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23.  alcím tekintetében az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 12.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 27.  alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 51. és 53. alpontjában, a vasúti 
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 24. és 25. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  §  
(5) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30.  alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pont a) és b)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 32.  alcím a)–e)  pontja tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39.  § 1.  pontja tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. § 3. pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40.  § tekintetében a  különleges gazdasági övezetről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020.  évi  
LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)  
Korm. rendelet 1.  melléklet 3.2.  pontjában az  „a NIF Zrt.” szövegrészek helyébe az  „az Építési és Közlekedési 
Minisztérium” szöveg lép.

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a) 53.  § (2)  bekezdésében az  „a miniszter az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság útján” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg,
b) 54.  § (1)  bekezdésében az  „a miniszter az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) útján” szövegrész helyébe az  „az állami beruházásokért 
felelős miniszter” szöveg,

c) 54.  § (2)  bekezdésében az „a Társaság” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter” 
szöveg

lép.

3. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
3.  §-ában az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.” szövegrész helyébe 
az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

4. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

4. §  A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdésében az  „a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.” szövegrész helyébe az  „az Építési és 
Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

5. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében  
az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.” szövegrész helyébe az „az Építési 
és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.
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6. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésében az  „a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság” 
szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

7. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló  
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 
programozási időszakban a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium
a) nyomon követi az  1.  § szerinti projektek szerződéses állományának alakulását, a  szerződések teljesítését, 
az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását,
b) az  1.  § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, a  miniszter és a  szakpolitikai 
felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel vagy egyéb szervezettel együttműködve 
szakmai tanácsot ad a projektek kedvezményezettje vagy a támogatást igénylő számára,
c) szakmai továbbképzést szervez az  1.  § szerinti projektek kedvezményezettjei, a  támogatást igénylők számára, 
együttműködve a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, továbbá
d) kapcsolatot tart a  miniszter és a  szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az  adott feladat ellátásáért felelős 
szervezettel, az  1.  § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint 
a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel.”

 (2) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Társaság az 1. § a) pontja szerinti projektekkel összefüggésben]
„d) felügyeli a projektek megvalósulását.”

 (3) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben]
„d) – szükség esetén közreműködő bevonásával – gondoskodik a projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki 
ellenőri feladatok ellátásáról, és”

 (4) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  minisztérium az  1/A.  § szerinti projektekkel összefüggésben konzorciumi tagként – amennyiben 
a  konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – lebonyolíthatja a  végső kedvezményezett nevében eljárva, annak 
meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, szükség esetén aláírhatja a keretmegállapodásokat, elláthatja 
a  projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és – szükség esetén közreműködő bevonásával – műszaki 
ellenőri feladatokat, valamint ellátja azon feladatokat, amelyeket a  konzorciumi megállapodás a  minisztérium 
részére előír.”

 (5) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § A konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét a minisztérium látja el.”

8. §  A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 1.  § b)  pontjában az  „az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a  továbbiakban: Társaság)” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
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b) 1/A. §-ában a „Társasággal” szövegrész helyébe a „minisztériummal” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami beruházásokért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
d) 5.  § (3)  bekezdésében a  „kizárólag a  Társaság és a  szakpolitikai felelős” szövegrész helyébe a  „kizárólag 

a szakpolitikai felelős” szöveg,
e) 5. alcím címében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 7/A. §-ában, 8. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 

13.  § (1) és (3)  bekezdésében, 14.  § (1) és (5)  bekezdésében,  15.  § (4a) és (5)  bekezdésében a „Társaság” 
szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

f ) 8.  § (1)  bekezdésében a  „miniszter – a  Társaság közreműködésével – megvizsgálja” szövegrész helyébe 
a „miniszter megvizsgálja” szöveg,

g) 9.  § (2) és (3)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdésben, 14.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében 
a „Társaságot” szövegrész helyébe a „minisztériumot” szöveg,

h) 10.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében a  „minisztert és a  Társaságot” szövegrész helyébe 
a „minisztert” szöveg,

i) 15. § (1) bekezdésében a „Társasággal” szövegrész helyébe a „minisztériummal” szöveg,
j) 15.  § (5)  bekezdésében a  „gondoskodik a  műszaki ellenőri feladatok ellátásáról” szövegrész helyébe  

a „– szükség esetén közreműködő bevonásával – gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 5. § (4) bekezdése,
c) 17. §-a.

8. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A kecskeméti, a  kisvárdai és a  szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 5.  § 
(1)  bekezdésében az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.” szövegrész 
helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

9. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló  
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését 
célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 435/2015. (XII. 28.)  
Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány 
által)
„b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó, a  2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által, az állami beruházásokért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) mint konzorciumi tag közreműködésével megvalósítandó 
épületenergetikai célú”
(projektekre terjed ki.)

 (2) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a  minisztérium a  konzorciumvezető az  1.  § (1)  bekezdése szerinti projektek tekintetében, akkor ellátja 
a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét.
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(2) A  minisztérium az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti projektek tekintetében, az  (1)  bekezdésben foglaltak 
mellett, konzorciumvezetőként
a) előkészíti a projektet,
b) a  támogatást igénylő – a  támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium 
konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,
c) lebonyolítja a  közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a  nyertes ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja 
a  keretmegállapodásokat, a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 104.  §-ában 
foglaltak figyelembevételével, és
d) – szükség esetén közreműködő bevonásával – gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról.”

 (3) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként 
vagy – ha a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja – konzorciumi tagként]
„c) elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és – szükség esetén közreműködő bevonásával – 
műszaki ellenőri feladatokat.”

12. §  A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 3. alcím címében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami beruházásokért felelős miniszter” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami beruházásokért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
c) 5.  § (3)  bekezdésében a  „kizárólag a  Társaság és a  szakpolitikai felelős” szövegrész helyébe a  „kizárólag 

a szakpolitikai felelős” szöveg,
d) 7. § (2) bekezdésében az „a Társaság” szövegrész helyébe az „a minisztérium” szöveg,
e) 4. alcím címében, 7. § (4) bekezdésében az „A Társaság” szövegrész helyébe az „A minisztérium” szöveg,
f ) 7. § (1) bekezdésében az „a Társasággal” szövegrészek helyébe az „a minisztériummal” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése és
b) 5. § (4) bekezdése.

10. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdésében az  „a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság” 
szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

11. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló  
158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a  távhőszolgáltató szektort 
érintő, energiahatékonyság növelésére és a  megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások 
megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 6.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium
a) nyomon követi az  1.  § szerinti projektek szerződéses állományának alakulását, a  szerződések teljesítését, 
az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását,
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b) az 1.  § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, a  miniszter és a  szakpolitikai 
felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel vagy egyéb szervezettel együttműködve 
szakmai tanácsot ad a projektek kedvezményezettje vagy a támogatást igénylő számára, továbbá
c) kapcsolatot tart a  miniszter és a  szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az  adott feladat ellátásáért felelős 
szervezettel, az  1.  § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint 
a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel.”

 (2) A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „a nemzeti fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az állami beruházásokért 

felelős miniszter” szöveg,
b) 5.  § (3)  bekezdésében a  „kizárólag a  Társaság és a  szakpolitikai felelős” szövegrész helyébe a  „kizárólag 

a szakpolitikai felelős” szöveg,
c) 4. alcím címében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 6/A. § (1) bekezdésében, valamint 7. § (4) és (5) bekezdésében 

a „Társaság” szövegrészek helyébe a „minisztérium” szöveg,
d) 6.  § (2)  bekezdésében az „ellátja a  műszaki ellenőri feladatokat” szövegrész helyébe a „– szükség esetén 

közreműködő bevonásával – gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról” szöveg,
e) 7. § (1) bekezdésében az „a Társasággal” szövegrész helyébe az „a minisztériummal” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 5. § (4) bekezdése és
c) 6/A. § (2) bekezdése.

12. A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

13. A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó 
szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a  csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri 
sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 
4.  §-ában az  „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.
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14. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 
8.  § (1)  bekezdésében az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

15. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 
6.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében az  „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” 
szöveg lép.

16. A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának 
keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

21. §  A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében 
megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésében az  „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: BMSK Zrt.)” szövegrész helyébe az  „az Építési és 
Közlekedési Minisztérium” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az „A BMSK Zrt.” szövegrész helyébe az „Az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg
lép.

17. Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. §  Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:98–B:100 mezőjében, valamint 
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:95–B:96 mezőjében az „NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal” szövegrész helyébe az „Építési és Közlekedési Minisztériummal” szöveg lép.

18. A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 
fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló  
298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A Modern Városok Program keretében a  veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és 
bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 
1.  §-ában az  „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.
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19. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés 3.  pontjában a  „gazdasági társaság” 
szövegrész helyébe a „gazdasági társaság vagy költségvetési szerv” szöveg lép.

20. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 
C:24 mezőjében a „Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „Építési és Közlekedési 
Minisztérium” szöveg lép.

21. A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos 
egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok 
ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és 
Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

22. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének 
részletes szabályairól szóló 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

27. §  Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes 
szabályairól szóló 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

23. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„1. § A Kormány Beruházási Ügynökségként az Építési és Közlekedési Minisztériumot jelöli ki.”

24. A debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló  
267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 267/2020. (VI. 11.)  
Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.)” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” 
szöveg,

b) 2. §-ában az „A BMSK Zrt.” szövegrész helyébe az „Az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg
lép.
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25. Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 
módosítása

30. §  Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet
a) 3. §-ában az „NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság)” szövegrész helyébe az „Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM)” szöveg,
b) 4. §-ában az „A Társaság” szövegrész helyébe az „Az ÉKM” szöveg
lép.

26. A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 4.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„4.  § A  Kormány a  2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában megjelölt ingatlanok esetében 
a Turizmus tv. 4.  § (1)  bekezdése szerinti feladatokat vagyonkezelőként az  állami beruházásokért felelős miniszter 
látja el.”

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

32. §  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 1.  § (6) és 
(9)  bekezdésében az  „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg lép.

28. A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club 
létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok 
ellátásáról szóló 244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a  Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek 
fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 244/2021. (V. 12.) 
Korm. rendelet
a) 1. §-ában az „a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.)” szövegrész helyébe az „az Építési és Közlekedési Minisztérium” 
szöveg,

b) 2. §-ában az „A BMSK Zrt.” szövegrész helyébe az „Az Építési és Közlekedési Minisztérium” szöveg
lép.

29. Az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő 
kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Az egyes szervezeteknek a  közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló  
774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „a NIF Zrt.” szövegrész helyébe az  „az Építési és Közlekedési Minisztérium 

(a továbbiakban: ÉKM)” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. és 9. §-ában az „a NIF Zrt.” szövegrészek helyébe az „az ÉKM” 

szöveg,
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c) 3. §-ában a „Kkt.” szövegrész helyébe a „közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)” 
szöveg

lép.

35. §  Hatályát veszti az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről 
szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése.

30. Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi 
átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről 
szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) Az  Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a  társaságok 
megszüntetéséről, az  ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet  
[a  továbbiakban: 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet] 1.  § (1) bekezdés záró szövegrészében az „által ellátott állami 
feladatokat” szövegrész helyébe az  „által ellátott állami feladatokat és a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. által ellátott egyéb tevékenységet  
– ide nem értve a sportért való kormányzati felelősségi körbe tartozó feladatait –” szöveg lép.

 (2) A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Az 1. § szerinti feladatok vonatkozásában
a) a  munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz, egyéb ingóságokhoz – ide nem értve az  informatikai 
szakrendszereket és informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és 
kötelezettségek, valamint
b)   a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti ellátási feladatok és az azok ellátásához szükséges személyi állomány tekintetében a jogelőd szerv jogutódja 
2023. január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.
(2) Az 1. § szerinti feladatátadás során az Építési és Közlekedési Minisztérium vagyonkezelésébe kerülő informatikai 
szakrendszerek és azokhoz szükséges informatikai-telekommunikációs eszközök üzemeltetését ellátó személyi 
állomány, valamint ezen személyi állomány személyi használatában álló informatikai eszközök tekintetében az 1. § 
(1) bekezdés szerinti jogelőd szervek jogutódja 2023. január 1-jétől a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.”

31. Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatainak átadásáról szóló 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló 
426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) 2022. december 19. napjától a  NIF Zrt. az  NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az  NKK 
Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, nem projekthez kapcsolódó, nem selejtezhető 
immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében.”

32. Hatályon kívül helyező rendelkezések

38. §  Hatályát veszti
a) a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet,
b) a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre 

irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet,

c) a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet.
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39. §  Hatályát veszti
  1. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) és 

d) pontja,
  2. a Szociális Családiház-építési Program keretében az  Ócsa területén megvalósuló építési beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 4. §-a,

  3. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a,

  4. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.)  
Korm. rendelet 3. §-a,

  5. a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.)  
Korm. rendelet 4. §-a,

  6. a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.)  
Korm. rendelet 3. §-a,

  7. a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. §-a,

  8. a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet 4. §-a,

  9. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi 
iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. §-a,

10. a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) 
Korm. rendelet 5. §-a,

11. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 4. §-a,

12. a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem 
építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 5. §-a,

13. a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.)  
Korm. rendelet 5. §-a,

14. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 4/B. §-a,

15. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a  Belügyminisztérium 
budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 7. §-a,

16. a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a,
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17. a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

18. a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 122/2017. (VI. 2.)  
Korm. rendelet 3. §-a,

19. a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2017. (VI. 9.)  
Korm. rendelet 6. §-a,

20. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola 
bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

21. a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4/D. §-a,

22. a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. §-a,

23. a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. §-a,

24. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a  Biatorbágyi Általános 
Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-a,

25. a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-a,

26. a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

27. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a,

28. az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének 
közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 180/2018. (X. 2.)  
Korm. rendelet 4. §-a,

29. a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) 
Korm. rendelet 4. §-a,

30. a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.)  
Korm. rendelet 4. §-a,

31. a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. §-a.
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33. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

40. §  Nem lép hatályba a  Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló  
294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az  egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 8. §-a.

34. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–35. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2022. (XII. 15.) MEKH rendelete
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló  
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 7.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.)  
MEKH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.  § (9)  bekezdésében az „500 000” szövegrész helyébe a „100 000”  
szöveg lép.

2. §  A Rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1. melléklet a 15/2022. (XII. 15.) MEKH rendelethez
„7. melléklet a 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelethez

A barna prémium keretében adott támogatás mértéke

1. Biogázból (ide nem értve a hulladéklerakóból származó gázt és a szennyvízkezelő létesítményben előállított 
gázt) előállított villamos energia támogatott ára: 35,45 Ft/kWh.

2. Hulladéklerakóból származó gázból és a  szennyvízkezelő létesítményben előállított gázból előállított  
villamos energia támogatott ára: 21,23 Ft/kWh.

Az 1. és 2. pont szerinti támogatási mértékek nem vonatkoznak az alternatív barna prémium esetére.”
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Az Országos Atomenergia Hivatal Elnökének 8/2022. (XII. 15.) OAH rendelete
az Országos Atomenergia Hivatal elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (12)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6/J.  § (1)  bekezdés j)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az  Országos Atomenergia Hivatal elnöke rendeletének kiadásában az  elnököt – akadályoztatása esetén –  
Juhász László elnökhelyettes helyettesíti.

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

  Kádár Andrea Beatrix s. k.,
  elnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 19/2022. (XII. 15.) MK rendelete
a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások 
kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

A mozgóképről szóló 2004.  évi II.  törvény 38.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az  igazolások kiadásának 
rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet 7. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás az állami támogatásban részesülő filmalkotások esetében tartalmazza továbbá az alábbi adatokat:)
„e) a  filmalkotással szemben megkövetelt kulturális feltételek alapján az  Mktv. 2.  mellékletében foglalt táblázat 
szerint elért pontszáma;”

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

A belügyminiszter 42/2022. (XII. 15.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66.  § (1)  bekezdés 26.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 1.  melléklet 5.1.  pontjában foglalt táblázat B:341 mezőjében az  „N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-5- 
(4-fluoropentyl)-2-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide” szövegrész helyébe az  „N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-
propyl)-5-(4-fluorophenyl)-2-pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide” szöveg lép.

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

4. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 42/2022. (XII. 15.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 367–370. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés  

(illetve más név vagy rövidítés,  

illetve külföldön gyakran használt 

más írásmód)

Kémiai név]

367. N-cyclohexyl methylone 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one

368. N-ethyl zolpidem N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide

369.
2-fluoro-deschloro- 
N-ethylketamine

2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanone

370. A-FUBIACA N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetamide

Az igazságügyi miniszter 29/2022. (XII. 15.) IM rendelete
a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 
módosításáról

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 2. §-a 
és 3. § (1) bekezdés d) pontja.

2. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Knk.V.39.541/2022/2. számú végzése
a Kúria népszavazási ügyben hozott végzése 

Az ügy száma:     Knk.V.39.541/2022/2.
A tanács tagjai:    dr. Darák Péter a tanács elnöke
     dr. Stefancsik Márta előadó bíró
     dr. Márton Gizella bíró
A kérelmező:    (…)
A kérelmező képviselője:   dr. Pál-Szántó Ágnes ügyvéd
     (…)
Az ügy tárgya:     népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:  kérelmező
A felülvizsgálni kért jogerős határozat:  Nemzeti Választási Bizottság 2022. november 22. napján kelt 
     426/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

 [1] A Nemzeti Választási Bizottság a  kérelmező, mint szervező magánszemély által előterjesztett, az „Akarja-e, hogy 
az  Országgyűlés vonja meg a  bizalmát a  kormánytól?” országos népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését 
a 2022. november 22. napján meghozott, és a kérelmező részére ugyanezen a napon kézbesített 426/2022. számú 
határozatával megtagadta.

 [2] Indokolása szerint a  népszavazásra javasolt kérdés Alaptörvény 8.  cikk (3)  bekezdésének a) és e)  pontjaiban 
meghatározott tiltott tárgykörbe tartozik, amely ok miatt a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 
11. §-a alapján a kérdés hitelesítését meg kellett tagadnia.

A felülvizsgálati kérelem

 [3] A kérelmező a  2022. december 6-án előterjesztett felülvizsgálati kérelmében a  Nemzeti Választási Bizottság 
határozatának megváltoztatását és a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését kérte.

 [4] Kifejtette, hogy az  Alaptörvény Állam fejezet 1.  cikk (2)  bekezdés f )  pontja szerint az  Országgyűlés megválasztja 
a miniszterelnököt, dönt a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről. Ennek alapján a népszavazásra szánt kérdés 
eredményes népszavazás után sem módosítaná az  Alaptörvényt, nem kerülne kiegészítésre az  Országgyűlés 
feladat-, jog- és hatásköre. A  Kormány az  Országgyűlésnek felelős, azonban sem létrejötte, sem felállása, sem 
megszavazása nem tartozik az  Országgyűlés feladat- és hatáskörébe, ezért a  javasolt kérdést illetően személyi 
és szervezetalakítási kérdésről nem beszélhetünk. Nem befolyásolja a  miniszterelnök tisztét, mandátumát, ha 
az Országgyűlés a Kormány egészétől megvonja a bizalmát. A Kormány tagjait, a minisztereket nem az Országgyűlés 
választja, ezért az  ő személyüket illetően ugyancsak nem merülhet fel a  szervezetátalakítási kérdés, ugyanis 
amikor a  miniszterek az  országgyűlés előtt leteszik az  esküt, akkor a  Kormány már megalakult. A  Kormány tagjai 
tevékenységükért az Országgyűlésnek felelősek, így nincs alkotmányos akadálya annak, hogy a Kormány egészétől 
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az  Országgyűlés megvonja a  bizalmat. A  Nemzeti Választási Bizottság álláspontjával szemben az  Országgyűlés 
a Kormánnyal szemben közvetlenül is felléphet: a Kormány az Országgyűlés végrehajtó szerve, az Országgyűlésnek 
felelős és a  működését az  Országgyűlés jogosult ellenőrizni. A  Kormány egészével szembeni fellépés nem 
azonosítható az  egyes tagjaival szembeni fellépéssel, amely a  népszavazási kezdeményezés kapcsán nem merült 
fel. A  Nemzeti Választási Bizottság összekeverte és összemosta a  miniszterelnök személyével szembeni bizalmi 
döntést a  Kormánnyal szembeni bizalmi kérdéssel. Az  Országgyűlés – akár népszavazás általi kötelezés alapján  – 
közvetlenül foganatosíthat a  Kormánnyal szembeni bizalmi döntést. Nincs alkotmányjogi akadálya annak, hogy 
a  nép arra kötelezze az  Országgyűlést, hogy vonja meg a  bizalmát a  Kormánytól. A  javasolt kérdés egyértelmű, 
arra csak „igen”-nel, vagy csak „nem”-mel lehet válaszolni, a  népszavazás eredménye az  Országgyűlést kötelezné 
döntéshozatalra, ezért a javasolt kérdés hitelesítése nem tagadható meg.

A Kúria döntése és jogi indokai

 [5] A felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására nincs törvényes lehetőség.
 [6] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
 [7] A Ve. 224.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerint a  felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a  kérelem benyújtójának 

személyi azonosítóját.
 [8] A Ve. 231.  § (1)  bekezdés d)  pontja kimondja, hogy a  bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül  

el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 [9] A Kúria megállapította, hogy a  felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza a  kérelmező személyi azonosítóját, amely 

hiányosság a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálásának törvényben nevesített akadálya.
 [10] A Kúria rámutat, hogy a felülvizsgálati kérelemben szereplő adatok (a kérelmező lakcíme, anyja neve, születési helye 

és időpontja) nem tekinthetőek a  kérelmező személyi azonosítójának, és jelen eljárásban annak helyettesítésére 
sem szolgálhatnak. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontjában előírt személyi azonosító a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5.  § (11)  bekezdése alapján a  nyilvántartás hatálya 
alá tartozó polgárt törvényben meghatározott adatkezelés során egyértelműen azonosító, különleges adatra nem 
utaló – külön törvényben meghatározott módon képzett – számjegysor. E  törvény 13.  § (1) alapján az  érintettet 
a  személyi azonosítójáról a  nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal tájékoztatja. A  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (3) bekezdése szerint 
a polgár az adatok igazolásának módját csak törvény eltérő rendelkezésének hiányában választhatja meg szabadon. 
A  Ve. 224.  § (3)  bekezdés c)  pontja azonban csak abban az  esetben engedi a  személyi azonosság igazolásának 
más módját (így a  személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 
szervezet esetében a  bírósági nyilvántartásba-vételi számát), ha a  külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval. A kérelmező esetében azonban ilyen körülmény 
nem áll fenn.

 [11] A Kúria következetes gyakorlata szerint népszavazási ügyben a Nemzeti Választási Bizottság határozatának érdemi 
felülvizsgálata kizárt, ha a  felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza a  kérelmező személyi azonosítóját. A  törvény 
által megkövetelt személyi azonosító feltüntetése a  kérelem elbírálhatóságának előfeltételét képezi, a  személyi 
azonosító, a  kérelmező azonosíthatóságára szolgáló lényeges adat [Knk.IV.37.123/2019/2., Knk.IV.37.874/2019/2., 
Knk.VII.37.124/2019/2., Knk.VII.37.282/2019/2.].

 [12] A Kúria az  iratokból megállapította, hogy kérelmező személyi azonosítója a  Nemzeti Választási Bizottság eljárását 
megindító kérelmen ugyan feltüntetésre került, ez  azonban nem pótolja a Ve. 224.  § (3)  bekezdés c)  pontja által 
kifejezetten a  bírósági felülvizsgálati kérelem kötelező tartalmi elemeként előírt kellék meglétét. A  felülvizsgálati 
kérelem ezen hiányossága esetére a Ve. 231.  § (1)  bekezdés d)  pontjának kötelezően alkalmazandó rendelkezése 
jogkövetkezményként a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását írja elő, melynek alkalmazásától 
a Kúria sem tekinthetett el.

 [13] A Kúria ezért az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a hiányos 
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
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A döntés elvi tartalma

 [14] Népszavazási ügyben a Nemzeti Választási Bizottság határozatának érdemi felülvizsgálata kizárt, ha a felülvizsgálati 
kérelem nem tartalmazza a kérelem benyújtójának – a törvény által megkövetelt – személyi azonosítóját. A személyi 
azonosító feltüntetése a  kérelem elbírálhatóságának előfeltételét képezi, a  személyi azonosító, a  kérelmező 
azonosíthatóságára szolgáló lényeges adat.

Záró rész

 [15] A Kúria a felülvizsgálati kérelem visszautasításáról érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról az Nsztv. 1. § (1) bekezdése 
alapján alkalmazandó Ve. 228.  § (2)  bekezdése és a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(a  továbbiakban: Kp.) 157.  § (13)  bekezdése értelmében a  Ve. 229.  § szerinti (2)  bekezdése szerint nemperes 
eljárásban tárgyaláson kívül döntött

 [16] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes.
 [17] A Kúria végzése elleni további jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. december 13.

Dr. Darák Péter s.k.
a tanács elnöke

 Dr. Stefancsik Márta s.k. Dr. Márton Gizella s.k.
 előadó bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 344/2022. (XII. 15.) KE határozata
államtitkár felmentéséről és közigazgatási államtitkár kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
205.  § (1) és (4)  bekezdése, továbbá 229.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Túri Anikót, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárát e megbízatása alól 2022. december 31-ei hatállyal felmentem, egyúttal 
2023. január 1-jei hatállyal a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2022. december 12.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. december 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7895-2/2022

A köztársasági elnök 345/2022. (XII. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1360/3/2022. számú előterjesztésére –

Prokop Mihály (névmódosítás előtti neve: Prokop Mihail Ivánovics; születési hely: Ungvár, Szovjetunió; születési idő: 
1989. március 5.) és
Prokop Albert (névmódosítás előtti neve: Prokop Albert Mihajlovics; születési hely: Ungvár, Ukrajna; születési idő: 
2009. szeptember 7.)

magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. november 29.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. december 6.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/4878-3/2022.
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A köztársasági elnök 346/2022. (XII. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1774/3/2022. számú előterjesztésére – 
Mihájlovity  Kis  Gordana (született: Mihájlovity Gordana; születési hely: Újvidék, Jugoszlávia; születési idő: 
1979. augusztus 10.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. november 23.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 28.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/6742-3/2022.
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A Kormány 1627/2022. (XII. 15.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közötti megállapodás megkötéséről és 
az azzal összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. felhatalmazza a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  Magyarország Kormánya és a  Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet közötti megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás) Magyarország Kormánya képviseletében 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviselőjével aláírja;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  Megállapodás aláírását követően gondoskodjon annak 
Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a Megállapodás aláírását követően azonnal

 3. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

belügyminiszter 
kultúráért és innovációért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1628/2022. (XII. 15.) 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 (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 4.  § c) és 
e) pontjában foglalt jogkörében eljárva egyetért
a) 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;
b) azzal, hogy a  6.  pont szerinti felhívások törlésére a  Kormányrendelet 44.  § (7)  bekezdésére figyelemmel 

kerüljön sor;
c) azzal, hogy az  5.  pontban szereplő a  Kormányrendelet 87.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 

költségnövekménnyel érintett módosításokra az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A.  §-a alapján kerül sor, és a  17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–5.  §-a 
nem kerül alkalmazásra;

d) a 2. melléklet szerinti projektek esetében
da) a  többlettámogatásnak a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a  továbbiakban: 

KEHOP) tekintetében az  operatív programot finanszírozó Kohéziós Alap meghatározott maximális 
kötelezettségvállalási szint eléréséig rendelkezésre álló keret terhére, valamint

db) a  táblázat P:4–P:7 és Q:4–Q:7 mezőjében meghatározott összegeknek a  Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet 
KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával

 történő finanszírozásával;
e) a  Kormányrendelet 87.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja alapján az  Irányító Hatóság által jóváhagyott, 

az  eredeti támogatási összeg 15%-át el nem érő, 30 millió forint alatti költségnövekményekről hozott 
döntésekkel;
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f ) a 3. mellékletben szereplő projektek esetében
fa) a  támogatásnak a  KEHOP tekintetében az  operatív programot finanszírozó Kohéziós Alap 

meghatározott maximális kötelezettségvállalási szint eléréséig rendelkezésre álló kerete, valamint
fb) a  táblázat G:4–G:5 mezőjében meghatározott összegeknek a  Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
fejezet KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával

 történő finanszírozásával;
g) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy biztosítsa, hogy a 2021–2027 közötti európai uniós programozási 

időszak Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése 
és kialakítása során az  1.  pont d) és f )  alpontja szerinti projektek élvezzenek elsőbbséget, és tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a projekt európai uniós elszámolhatósága érdekében;
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: a 2021–2027 közötti programok éves fejlesztési kereteinek tervezése során

h) egyetért azzal, hogy a  g)  alpont szerinti átforgatás megvalósulásáig a  2. és 3.  mellékletben szereplő 
projektek 2023. december 31-ét követően felmerült költségeire – amennyiben az  szükséges, ideiglenesen 
a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései 
fejezetében a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.

 2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a) 1.  pont d)  alpontjában a  „444,25” szövegrész helyébe a  „441,86” szöveg, a  „89,35” szövegrész helyébe  

a „87,01” szöveg,
b) 1.  pont e)  alpontjában a  „219,79” szövegrész helyébe a  „181,03” szöveg, a  „82,08” szövegrész helyébe  

a „43,37” szöveg,
d) 1.  pont g)  alpontjában az  „537,51” szövegrész helyébe a  „342,80” szöveg, a  „243,11” szövegrész helyébe 

a „48,40” szöveg,
f ) 1.  pont h)  alpontjában a  „605,01” szövegrész helyébe az  „592,25” szöveg, a  „191,22” szövegrész helyébe 

a „178,45” szöveg,
g) 1. pont i) alpontjában a „prioritásra” szövegrész helyébe a „programot finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,
h) 1. pont k) alpontjában a „91” szövegrész helyébe a „90,84” szöveg
lép.

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

a) 1. pontjában foglalt táblázat
aa) C:2 mezőjében a „18,04” szövegrész helyébe a „20,87” szöveg,
ab) C:5 mezőjében a „151,57” szövegrész helyébe a „145,55” szöveg,
ac) C:6 mezőjében a „10,40” szövegrész helyébe a „10,12” szöveg,
ad) C:7 mezőjében a „172,14” szövegrész helyébe a „174,00” szöveg,
ae) C:9 mezőjében a „13,91” szövegrész helyébe a „13,81” szöveg,
af ) C:10 mezőjében a „73,26” szövegrész helyébe a „72,78” szöveg,

b) 2. pontjában foglalt táblázat
ba) C:2 mezőjében az „5,34” szövegrész helyébe a „7,40” szöveg,
bb) C:3 mezőjében a „7,20” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
bc) C:4 mezőjében az „51,70” szövegrész helyébe az „57,13” szöveg,
bd) C:5 mezőjében a „4,94” szövegrész helyébe a „4,92” szöveg,
be) C:6b mezőjében az „1,73” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
bf ) C:6f mezőjében a „77,00” szövegrész helyébe a „86,09” szöveg,
bg) C:7 mezőjében a „31,24” szövegrész helyébe a „30,11” szöveg,
bh) C:8 mezőjében a „367,05” szövegrész helyébe a „337,54” szöveg,
bi) C:9 mezőjében a „22,74” szövegrész helyébe a „19,14” szöveg,
bj) C:11 mezőjében a „14,14” szövegrész helyébe a „9,57” szöveg,
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c) 3. pontjában foglalt táblázat
ca) C:4 mezőjében a „131,94” szövegrész helyébe a „112,72” szöveg,
cb) C:4 mezőjében a „14,77” szövegrész helyébe a „14,17” szöveg,
cc) C:7 mezőjében a „9,31” szövegrész helyébe a „9,27” szöveg,

d) 4. pontjában foglalt táblázat
da) C:2 mezőjében a „33,53” szövegrész helyébe a „33,59” szöveg
db) C:4 mezőjében az „1,76” szövegrész helyébe az „1,69” szöveg,
dc) C:5 mezőjében az „1,23 (ebből VEKOP:0,37)” szövegrész helyébe az „1,24 (ebből VEKOP:0,37)” szöveg,

e) 5. pontjában foglalt táblázat
ea) C:2 mezőjében a „26,4” szövegrész helyébe a „10,9” szöveg,
eb) C:4 mezőjében az „1,47” szövegrész helyébe az „1,07” szöveg,
ec) C:5 mezőjében a „3,88” szövegrész helyébe a „3,84” szöveg,
ed) C:6 mezőjében a „201,46” szövegrész helyébe a „128,71” szöveg,
ee) C:7 mezőjében a „15,38” szövegrész helyébe a „15,13” szöveg,
ef ) C:8 mezőjében a „15,53” szövegrész helyébe a „15,07” szöveg,
eg) C:13 mezőjében a „20,27” szövegrész helyébe a „20,2” szöveg,
eh) C:14 mezőjében a „17,56” szövegrész helyébe a „15,6” szöveg,
ei) C:15 mezőjében a „43,19” szövegrész helyébe a „23,91” szöveg,
ej) C:16a mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „14,00” szöveg,
ek) C:16c mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
el) C:17 mezőjében a „22,96” szövegrész helyébe a „21,35” szöveg,
em) C:18 mezőjében a „16,90” szövegrész helyébe a „12,56” szöveg,
en) C:18b mezőjében a „19,60” szövegrész helyébe a „21,70” szöveg,
eo) C:19 mezőjében a „0,80” szövegrész helyébe a „0,75” szöveg,

f ) 6. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „32,10” szövegrész helyébe a „42,64” szöveg
lép.

 5. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
5.1. C:3 mezőjében a  „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (konzorciumvezető), 

Országos Meteorológiai Szolgálat, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe 
a  „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (konzorciumvezető), Országos 
Meteorológiai Szolgálat, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Nemzeti 
Népegészségügyi Központ, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg,

5.2. C:4 mezőjében a  „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a  „Nyugat-Balkáni Zöld 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

5.3. D:6 mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,49” szöveg,
5.4. D:11a mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,33” szöveg,
5.5. D:11b mezőjében a „0,90” szövegrész helyébe az „1,90” szöveg,
5.6. F:11d mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.7. C:16 mezőjében a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (konzorciumvezető), Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat” szövegrész helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (konzorciumvezető), 
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.” szöveg,

5.8. C:25 mezőjében a „Pest Megye Önkormányzata (konzorciumvezető), Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” 
szövegrész helyébe a  „Pest Megye Önkormányzata (konzorciumvezető), Nyugat-Balkáni Zöld Központ 
Nonprofit Kft.” szöveg,

5.9. D:38 mezőjében az „1,65” szövegrész helyébe az „1,64” szöveg,
5.10. D:45 mezőjében a „12,95” szövegrész helyébe a „12,79” szöveg,
5.11. D:48a mezőjében a „8,51” szövegrész helyébe a „8,41” szöveg,
5.12. D:48c mezőjében az „5,16” szövegrész helyébe az „5,14” szöveg,
5.13. F:48e mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2020-ban” szöveg,
5.14. F:48g mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.15. F:48i mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.16. C:48k mezőjében a  „BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (konzorciumvezető), Országos 

Vízügyi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a  „BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
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Társaság konzorciumvezető az  Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 
100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv 
általi átvételéről és a  társaságok megszüntetéséről, az  ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről 
szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet] szerint 
(konzorciumvezető), Országos Vízügyi Főigazgatóság” szöveg,

5.17. D:48k mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe az „1,00” szöveg,
5.18. F:48k mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.19. B:48m mezőjében a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti 

rekonstrukciója és fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a  Kvassay 
vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” szöveg,

5.20. D:48m mezőjében a „13,30” szövegrész helyébe a „13,21” szöveg,
5.21. F:48m mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.22. D:48q mezőjében a „4,500” szövegrész helyébe a „4,48” szöveg,
5.23. F:48q mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.24. D:48r mezőjében a „2,800” szövegrész helyébe a „2,79” szöveg,
5.25. F:48r mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.26. D:49 mezőjében a „7,41” szövegrész helyébe a „7,13” szöveg,
5.27. D:51 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „3,52” szöveg,
5.28. D:54 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,96” szöveg
5.29. D:55 mezőjében a „15,60” szövegrész helyébe a „15,55” szöveg,
5.30. D:57 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „6,60” szöveg,
5.31. D:58 mezőjében a „13,62” szövegrész helyébe a „13,42” szöveg,
5.32. D:62 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „11,66” szöveg,
5.33. D:63 mezőjében a „3,08” szövegrész helyébe a „3,03” szöveg,
5.34. D:69 mezőjében a „18,12” szövegrész helyébe a „18,11” szöveg
5.35. F:69b mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.36. F:69e mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.37. F:69j mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.38. D:72 mezőjében az „1,85” szövegrész helyébe az „1,83” szöveg,
5.39. D:73 mezőjében a „2,12” szövegrész helyébe a „2,10” szöveg,
5.40. D:76 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe az „1,47” szöveg,
5.41. F:76a mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.42. D:79 mezőjében a „2,01” szövegrész helyébe az „1,98” szöveg,
5.43. D:81 mezőjében a „0,52” szövegrész helyébe a „0,51” szöveg,
5.44. D:83 mezőjében az „1,31” szövegrész helyébe az „1,29” szöveg,
5.45. D:86 mezőjében a „0,92” szövegrész helyébe a „0,90” szöveg,
5.46. D:97 mezőjében a „6,10” szövegrész helyébe a „6,08” szöveg,
5.47. B:99i mezőjében a  „Hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok műveltirányítási tevékenységének 

hatékonyság növelése” szövegrész helyébe a „Hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok műveletirányítási 
tevékenységének hatékonyság növelése” szöveg,

5.48. F:99d mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.49. F:99e mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.50. D:99f mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
5.51. F:99f mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.52. F:99i mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.53. B:100 mezőjében az „Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén” szövegrész helyébe az „Ivóvíz 

minőség javító beruházás Monostorpályi településen” szöveg,
5.54. C:100 mezőjében a  „rendelet] szerint.” szövegrész helyébe a  „rendelet], valamint a  362/2022. (IX. 19.) 

Korm. rendelet szerint” szöveg,
5.55. D:100 mezőjében a „0,56” szövegrész helyébe a „0,55” szöveg,
5.56. C:101 mezőjében a  „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 

a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság és Sellye Város Önkormányzat, Besence Község Önkormányzata, Bogdása 
Község Önkormányzata, Drávafok Község Önkormányzata, Csányoszró Község Önkormányzata, Drávaiványi 
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Község Önkormányzata, Drávakeresztúr Község Önkormányzata, Drávasztára Község Önkormányzata, 
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata, Hirics Községi Önkormányzat, Kákics Község Önkormányzata, 
Kemse Községi Önkormányzat, Lúzsok Községi Önkormányzat, Markóc Község Önkormányzata, Marócsa 
Község Önkormányzata, Nagycsány Község Önkormányzata, Okorág Község Önkormányzata, Páprád 
Községi Önkormányzat, Piskó Község Önkormányzata, Vejti Községi Önkormányzat, Sósvertike Község 
Önkormányzata, Zaláta Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint” szöveg,

5.57. D:101 mezőjében a „3,26” szövegrész helyébe a „3,17” szöveg,
5.58. E:101 mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg,
5.59. D:104 mezőjében a „0,09” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
5.60. D:105 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
5.61. D:106 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,
5.62. E:106 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,01” szöveg,
5.63. D:111 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,
5.64. E:111 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,01” szöveg,
5.65. D:116 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,18” szöveg,
5.66. E:116 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,02” szöveg,
5.67. D:119 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
5.68. D:122 mezőjében a „0,09” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
5.69. D:124 mezőjében a „0,72” szövegrész helyébe a „0,71” szöveg,
5.70. D:141 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,18” szöveg,
5.71. E:143 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
5.72. D:144 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
5.73. D:147 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
5.74. D:154 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
5.75. D:158 mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
5.76. D:165 mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.77. E:166 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
5.78. D:167mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg,
5.79. E:167 mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
5.80. D:181 mezőjében az „1,31” szövegrész helyébe az „1,29” szöveg,
5.81. D:182 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,52” szöveg,
5.82. B:183 mezőjében az  „Ibrány-üdülőterület ivóvízminőség-javító programja” szövegrész helyébe 

az „Ibrány-üdülőterület Ivóvízminőség-javító Program” szöveg,
5.83. D:184 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
5.84. D:193 mezőjében a „0,37” szövegrész helyébe a „0,36” szöveg,
5.85. D:194 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
5.86. D:198 mezőjében a „3,33” szövegrész helyébe a „3,29” szöveg,
5.87. D:207 mezőjében a „0,22” szövegrész helyébe a „0,23” szöveg,
5.88. D:208 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,19” szöveg,
5.89. E:208 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,02” szöveg,
5.90. D:211 mezőjében a „0,58” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
5.91. D:212 mezőjében a „0,63” szövegrész helyébe a „0,625” szöveg,
5.92. E:212 mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,
5.93. E:215 mezőjében a „0,04” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
5.94. D:216b mezőjében az „1,30” szövegrész helyébe az „1,29” szöveg,
5.95. E:216b mezőjében a „0,22” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg,
5.96. D:217a mezőjében a „0,69” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
5.97. E:217a mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,
5.98. D:217c mezőjében a „4,32” szövegrész helyébe a „4,31” szöveg,
5.99. D:217e mezőjében az „5,93” szövegrész helyébe az „5,79” szöveg,
5.100. E:217e mezőjében a „0,95” szövegrész helyébe a „0,93” szöveg,
5.101. D:217d mezőjében a „3,72” szövegrész helyébe a „3,49” szöveg,
5.102. E:217d mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,70” szöveg,
5.103. D:217j mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg,
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5.104. F:217j mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.105. C:217k mezőjében a  „Csegöld Község Önkormányzata és Jánkmajtis Község Önkormányzata” szövegrész 

helyébe a „Jánkmajtis-Csegöld Víziközmű Beruházási Társulás” szöveg,
5.106. D:217k mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.107. F:217k mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.108. D:217l mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg,
5.109. F:217l mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.110. D:217n mezőjében a „6,43” szövegrész helyébe az „1,97” szöveg,
5.111. F:217n mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.112. F:217o mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.113. D:217p mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
5.114. F:217p mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.115. F:217r mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.116. F:217v mezőjében a „2022” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.117. D:219 mezőjében a „0,88” szövegrész helyébe a „0,85” szöveg,
5.118. E:219 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
5.119. C:220 mezőjében a „“Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Társulás” szövegrész helyébe 

a „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata” szöveg,
5.120. D:220 mezőjében az „1,02” szövegrész helyébe az „1,00” szöveg,
5.121. D:221 mezőjében a „0,69” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
5.122. D:223 mezőjében a „16,83” szövegrész helyébe a „16,79” szöveg,
5.123. D:224 mezőjében a „0,31” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
5.124. E:224 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
5.125. D:225 mezőjében a „0,51” szövegrész helyébe a „0,42” szöveg,
5.126. E:225 mezőjében a „0,06” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg,
5.127. D:226 mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,38” szöveg,
5.128. E:226 mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
5.129. D:227 mezőjében a „0,44” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg,
5.130. D:228 mezőjében a „0,44” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
5.131. D:229 mezőjében a „0,34” szövegrész helyébe a „0,31” szöveg,
5.132. D:230 mezőjében a „0,36” szövegrész helyébe a „0,28” szöveg,
5.133. E:230 mezőjében a „0,06” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
5.134. D:232 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
5.135. D:233 mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0,36” szöveg,
5.136. D:234 mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe az „5,97” szöveg,
5.137. E:234 mezőjében a „0,48” szövegrész helyébe a „0,47” szöveg,
5.138. D:236 mezőjében a „2,77” szövegrész helyébe a „2,14” szöveg,
5.139. E:236 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,35” szöveg,
5.140. D:235 mezőjében a „4,88” szövegrész helyébe a „4,87” szöveg,
5.141. D:237 mezőjében az „5,16” szövegrész helyébe az „5,04” szöveg,
5.142. E:237 mezőjében a „0,37” szövegrész helyébe a „0,36” szöveg,
5.143. D:238 mezőjében a „8,52” szövegrész helyébe a „8,31” szöveg,
5.144. E:238 mezőjében az „1,17” szövegrész helyébe az „1,11” szöveg,
5.145. D:239 mezőjében a „0,46” szövegrész helyébe a „0,39” szöveg,
5.146. D:240 mezőjében a „4,56” szövegrész helyébe a „3,67” szöveg,
5.147. E:240 mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
5.148. D:241 mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,31” szöveg,
5.149. D:242 mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg,
5.150. E:242 mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe a „0,06” szöveg,
5.151. D:243 mezőjében a „3,99” szövegrész helyébe a „3,97” szöveg,
5.152. D:244 mezőjében a „2,21” szövegrész helyébe a „2,14” szöveg,
5.153. E:244 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
5.154. D:245 mezőjében a „0,32” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg,
5.155. D:248 mezőjében a „4,92” szövegrész helyébe a „4,91” szöveg,



8898 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 207. szám 

5.156. D:249 mezőjében a „0,52” szövegrész helyébe a „0,37” szöveg,
5.157. E:249 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,02” szöveg,
5.158. D:250 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,38” szöveg,
5.159. E:250 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,02” szöveg,
5.160. D:251 mezőjében a „4,49” szövegrész helyébe a „4,99” szöveg,
5.161. E:251 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg,
5.162. D:253 mezőjében a „2,28” szövegrész helyébe a „2,24” szöveg,
5.163. E:253 mezőjében a „0,26” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg,
5.164. D:254 mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,28” szöveg,
5.165. D:257 mezőjében a „0,77” szövegrész helyébe a „0,76” szöveg,
5.166. D:259 mezőjében a „0,88” szövegrész helyébe a „0,86” szöveg,
5.167. D:261 mezőjében az „1,01” szövegrész helyébe a „0,98” szöveg,
5.168. E:261 mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,14” szöveg,
5.169. D:266 mezőjében az „0,27” szövegrész helyébe a „0,26” szöveg,
5.170. D:269 mezőjében az „5,92” szövegrész helyébe az „5,72” szöveg,
5.171. E:269 mezőjében a „0,66” szövegrész helyébe a „0,64” szöveg,
5.172. D:270 mezőjében a „7,17” szövegrész helyébe a „7,16” szöveg,
5.173. D:271 mezőjében az „1,61” szövegrész helyébe az „1,14” szöveg,
5.174. E:271 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.175. D:217v mezőjében a „Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság konzorciuma” szöveg,

5.176. D:272 mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
5.177. D: 273 mezőjében az „5,44” szövegrész helyébe az „5,98” szöveg,
5.178. E: 273 mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,32” szöveg,
5.179. D:274 mezőjében a „4,24” szövegrész helyébe a „4,15” szöveg,
5.180. E:274 mezőjében a „0,48” szövegrész helyébe a „0,47” szöveg,
5.181. D:275 mezőjében a „0,57” szövegrész helyébe a „0,55” szöveg,
5.182. D:279 mezőjében a „0,28” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg,
5.183. E:279 mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
5.184. D:280 mezőjében a „0,28” szövegrész helyébe a „0,27” szöveg,
5.185. D:281 mezőjében a „0,44” szövegrész helyébe a „0,45” szöveg,
5.186. E:281 mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe a „0,07” szöveg,
5.187. D:283 mezőjében az „1,84” szövegrész helyébe az „1,83” szöveg,
5.188. D:284 mezőjében a „2,88” szövegrész helyébe a „2,86” szöveg,
5.189. E:284 mezőjében a „0,52” szövegrész helyébe a „0,51” szöveg,
5.190. D:288 mezőjében a „3,56” szövegrész helyébe a „3,59” szöveg,
5.191. D:292 mezőjében az „1,57” szövegrész helyébe az „1,55” szöveg,
5.192. D:294 mezőjében a „2,34” szövegrész helyébe a „2,27” szöveg,
5.193. E:294 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
5.194. D:295 mezőjében az „1,04” szövegrész helyébe a „0,74” szöveg,
5.195. E:295 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.196. D:297 mezőjében a „0,13” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
5.197. D:297a mezőjében a „6,72” szövegrész helyébe a „6,8” szöveg,
5.198. E:297a mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
5.199. D:297b mezőjében a „3,08” szövegrész helyébe a „2,01” szöveg,
5.200. E:297b mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,23” szöveg,
5.201. D:297c mezőjében az „1,06” szövegrész helyébe az „1,04” szöveg,
5.202. E:297c mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.203. D:297e mezőjében az „1,54” szövegrész helyébe az „1,52” szöveg,
5.204. E:297e mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
5.205. D:297f mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe az „1,78” szöveg,
5.206. D:297g mezőjében a „7,23” szövegrész helyébe a „7,19” szöveg,
5.207. D:297j mezőjében az „5,69” szövegrész helyébe az „5,32” szöveg,
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5.208. E:297j mezőjében az „1,01” szövegrész helyébe a „0,95” szöveg,
5.209. D:297k mezőjében a „4,47” szövegrész helyébe a „4,18” szöveg,
5.210. E:297k mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,73” szöveg,
5.211. D:298 mezőjében a „2,54” szövegrész helyébe a „2,53” szöveg,
5.212. D:299 mezőjében az „5,61” szövegrész helyébe a „4,85” szöveg,
5.213. E:299 mezőjében a „0,80” szövegrész helyébe a „0,69” szöveg,
5.214. D:300 mezőjében a „4,07” szövegrész helyébe a „4,03” szöveg,
5.215. E:300 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg,
5.216. D:301 mezőjében a „2,69” szövegrész helyébe a „2,63” szöveg,
5.217. E:301 mezőjében a „0,32” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg,
5.218. D:302 mezőjében az „5,67” szövegrész helyébe az „5,50” szöveg,
5.219. E:302 mezőjében a „0,59” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
5.220. D:303 mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,37” szöveg,
5.221. E:303 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
5.222. D:304 mezőjében az „5,75” szövegrész helyébe az „5,65” szöveg,
5.223. E:304 mezőjében a „0,59” szövegrész helyébe a „0,58” szöveg,
5.224. D:305 mezőjében a „3,54” szövegrész helyébe a „3,45” szöveg,
5.225. E:305 mezőjében a „0,27” szövegrész helyébe a „0,26” szöveg,
5.226. D:306 mezőjében az „5,02” szövegrész helyébe a „4,88” szöveg,
5.227. E:306 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,51” szöveg,
5.228. D:307 mezőjében a „12,65” szövegrész helyébe a „12,14” szöveg,
5.229. E:307 mezőjében az „1,09” szövegrész helyébe az „1,04” szöveg,
5.230. D:308 mezőjében az „5,49” szövegrész helyébe az „5,21” szöveg,
5.231. E:308 mezőjében a „0,84” szövegrész helyébe a „0,79” szöveg,
5.232. D:309 mezőjében a „7,92” szövegrész helyébe a „7,57” szöveg,
5.233. E:309 mezőjében a „0,46” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
5.234. D:310 mezőjében a „6,99” szövegrész helyébe a „6,82” szöveg,
5.235. E:310 mezőjében a „0,98” szövegrész helyébe a „0,96” szöveg,
5.236. D:311 mezőjében az „5,53” szövegrész helyébe az „5,25” szöveg,
5.237. E:311 mezőjében a „0,72” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg,
5.238. C:314 mezőjében a  „Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Répcelak Város Önkormányzata, Csánig 

Község Önkormányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Lábatlan Város Önkormányzata, Bajót Község 
Önkormányzata, Bezenye Községi Önkormányzat, Dunakiliti Község Önkormányzata, Dunasziget Község 
Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata és Rajka Község Önkormányzata a  339/2014.  (XII.  19.) 
Korm. rendelet szerint” szövegrész helyébe a  „Csabrendek Nagyközség Önkormányzata, Répcelak Város 
Önkormányzata, Csánig Község Önkormányzata, Bezenye Községi Önkormányzat, Dunakiliti Község 
Önkormányzata, Dunasziget Község Önkormányzata, Feketeerdő Község Önkormányzata és Rajka Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint” szöveg,

5.239. D:314 mezőjében a „4,02” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
5.240. E:314 mezőjében a „0,57” szövegrész helyébe a „0,42” szöveg,
5.241. G:314 mezőjében az „A beruházás keretében kiépítik a Csabrendek központú agglomeráció szennyvíztisztító 

rendszereit, Répcelak város szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, Nyergesújfalu, Lábatlan és 
Bajót szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit, valamint fejlesztik a  Bezenye központú agglomeráció 
szennyvízelvezető és -tisztító rendszereit.” szövegrész helyébe az  „A beruházás keretében kiépítik 
a  Csabrendek központú agglomeráció szennyvíztisztító rendszereit, Répcelak város szennyvízelvezető és 
-tisztító rendszereit, valamint fejlesztik a  Bezenye központú agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító 
rendszereit.” szöveg,

5.242. D:315 mezőjében az „5,47” szövegrész helyébe az „5,13” szöveg,
5.243. E:315 mezőjében a „0,64” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,
5.244. D:316 mezőjében a „4,23” szövegrész helyébe a „4,09” szöveg,
5.245. E:316 mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe a „0,73” szöveg,
5.246. D:316b mezőjében a „2,39” szövegrész helyébe a „2,33” szöveg,
5.247. E:316b mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,42” szöveg,
5.248. D:316c mezőjében az „1,94” szövegrész helyébe az „1,90” szöveg,
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5.249. D:316d mezőjében az „1,86” szövegrész helyébe az „1,87” szöveg,
5.250. F:316f mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.251. F:316g mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.252. D:316h mezőjében a „6,45” szövegrész helyébe a „3,93” szöveg,
5.253. E:316h mezőjében a „0,72” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
5.254. F:316h mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.255. D:316i mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe az „1,81” szöveg,
5.256. E:316i mezőjében a „0,23” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg,
5.257. F:316i mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.258. E:316j mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
5.259. F:316j mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.260. D:316k mezőjében a „3,75” szövegrész helyébe a „3,53” szöveg,
5.261. E:316k mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
5.262. F:316k mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.263. F:316l mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.264. D:316m mezőjében a „2,06” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
5.265. E:316m mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
5.266. F:316m mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.267. D:316n mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe az „5,32” szöveg,
5.268. E:316n mezőjében a „0,32” szövegrész helyébe a „0,28” szöveg,
5.269. F:316n mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.270. D:316o mezőjében a „7,66” szövegrész helyébe a „6,28” szöveg,
5.271. E:316o mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe a „0,52” szöveg,
5.272. F:316o mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.273. D:316p mezőjében a „8,89” szövegrész helyébe a „8,29” szöveg,
5.274. E:316p mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,69” szöveg,
5.275. F:316p mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.276. D:316q mezőjében az „5,99” szövegrész helyébe a „4,55” szöveg,
5.277. F:316q mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.278. D:316r mezőjében a „6,10” szövegrész helyébe az „5,81” szöveg,
5.279. E:316r mezőjében a „0,33” szövegrész helyébe a „0,61” szöveg,
5.280. F:316r mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.281. D:316s mezőjében a „7,01” szövegrész helyébe a „6,68” szöveg,
5.282. E:316s mezőjében a „0,37” szövegrész helyébe a „0,70” szöveg,
5.283. F:316s mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.284. D:316t mezőjében a „2,80” szövegrész helyébe a „2,47” szöveg,
5.285. E:316t mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe a „0,26” szöveg,
5.286. F:316t mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.287. D:316v mezőjében az „1,75” szövegrész helyébe az „1,54” szöveg,
5.288. F:316v mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.289. D:316w mezőjében a „6,24” szövegrész helyébe az „5,86” szöveg,
5.290. E:316w mezőjében a „0,33” szövegrész helyébe a „0,38” szöveg,
5.291. F:316w mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.292. D:316x mezőjében a „4,78” szövegrész helyébe a „4,52” szöveg,
5.293. E:316x mezőjében a „0,26” szövegrész helyébe a „0,30” szöveg,
5.294. F:316x mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.295. D: 316y mezőjében a „3,27” szövegrész helyébe a „3,80” szöveg,
5.296. E: 316y mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
5.297. F:316y mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.298. D:316z mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „5,82” szöveg,
5.299. E:316z mezőjében a „0,27” szövegrész helyébe a „0,31” szöveg,
5.300. F:316z mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2022-ben” szöveg,
5.301. D:317 mezőjében a „2,43” szövegrész helyébe a „2,38” szöveg,
5.302. F:325a mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „2022” szöveg,
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5.303. F:326e mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.304. F:326f mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.305. D:342 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe az „1,03” szöveg,
5.306. E:342 mezőjében a „0,27” szövegrész helyébe a „0,12” szöveg,
5.307. G:342 mezőjében az „A fejlesztés célja – az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv céljaival 

megegyezően – az  anyagában történő hasznosítás arányának növelése érdekében az  elkülönített gyűjtés 
kiemelt fejlesztése, különös tekintettel a  zöldhulladékok, valamint az  elektronikai, a  papír-, a  műanyag és 
az  üveghulladékok területén. Kiemelt cél továbbá az  előkezelési és haszonanyag előállítási tevékenység 
alrendszereinek fejlesztése az  ártalmatlanítás jelentős csökkentése érdekében.” szövegrész helyébe 
az  „A fejlesztés célja – az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv céljaival megegyezően – 
az anyagában történő hasznosítás arányának növelése érdekében az elkülönített gyűjtés kiemelt fejlesztése, 
különös tekintettel a  zöldhulladékok, valamint az  elektronikai, a  papír-, a  műanyag és az  üveghulladékok 
területén.” szöveg,

5.308. F:351i mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.309. F:351j mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.310. F:362b mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.311. F:362d mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.312. D:366 mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,42” szöveg,
5.313. D:387 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,25” szöveg,
5.314. D:393 mezőjében a „0,60” szövegrész helyébe a „0,63” szöveg,
5.315. D:394 mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.316. D:402 mezőjében a „0,21” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg,
5.317. D:407 mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
5.318. F:444b mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.319. F:444c mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.320. F:444d mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.321. F:444e mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.322. D:444g mezőjében a „0,06” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
5.323. F:444g mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.324. F:444f mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.325. F:444h mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.326. F:444i mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.327. D:444j mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
5.328. F:444j mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.329. B:444k mezőjében a  „Zagyva-völgyi vizes élőhelyek és fás legelők rekonstrukciója (projekt-előkészítés)” 

szövegrész helyébe a „Zagyva-völgyi vizes élőhelyek és fás legelők rekonstrukciójának előkészítése (projekt-
előkészítés)” szöveg,

5.330. C:444k mezőjében a „Bükki Nemzeti Park Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
(konzorciumvezető) ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület” szöveg,

5.331. F:444k mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.332. F:444m mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.333. F:444n mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.334. F:444o mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.335. F:444q mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.336. F:444r mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.337. F:444s mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.338. D:447 mezőjében a „0,20” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.339. D:448 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
5.340. D:454 mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
5.341. C:457a mezőjében az „Agrárminisztérium” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium, Lechner Tudásközpont 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Ökológiai Kutatóközpont” szöveg,
5.342. D:457a mezőjében a „0,07 (ebből VEKOP: 0,02)” szövegrész helyébe a „0,09 (ebből VEKOP 0,02)” szöveg,
5.343. D:457c mezőjében a „0,03 (ebből VEKOP: 0,01)” szövegrész helyébe a „0,04 (ebből VEKOP 0,01)” szöveg,
5.344. F:456a mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,



8902 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 207. szám 

5.345. F:457a mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.346. F:457b mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
5.347. D:458 mezőjében az „1,96” szövegrész helyébe az „1,95” szöveg,
5.348. D:462 mezőjében a „0,89” szövegrész helyébe a „0,86” szöveg,
5.349. D:465 mezőjében az „1,44” szövegrész helyébe az „1,3” szöveg,
5.350. D:468 mezőjében a „2,75” szövegrész helyébe a „2,27” szöveg,
5.351. D:473 mezőjében az „1,54” szövegrész helyébe az „1,3” szöveg,
5.352. D:475 mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe az „1,34” szöveg,
5.353. D:481 mezőjében az „1,09” szövegrész helyébe az „1,07” szöveg,
5.354. D:484 mezőjében a „10” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.355. D:487 mezőjében az „1,94” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.356. D:490 mezőjében a „7,86” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.357. D:491 mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.358. D:492 mezőjében a „2,64” szövegrész helyébe a „3,84” szöveg,
5.359. D:493 mezőjében a „4,63” szövegrész helyébe a „6,30” szöveg,
5.360. D:494 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.361. D:497 mezőjében az „1,04” szövegrész helyébe a „0,26” szöveg,
5.362. D:498 mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
5.363. D:499 mezőjében az „1,41” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.364. D:500 mezőjében a „4,66” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.365. D:501 mezőjében a „0,78” szövegrész helyébe a „0,53” szöveg,
5.366. D:502 mezőjében a „0,96” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
5.367. D:503 mezőjében a „4,13” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.368. D:504 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe a „0,75” szöveg,
5.369. D:505 mezőjében a „2,04” szövegrész helyébe az „1,74” szöveg,
5.370. D:509 mezőjében a „3,06” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.371. D:510 mezőjében az „1,16” szövegrész helyébe az „1,11” szöveg,
5.372. D:515 mezőjében az „1,68” szövegrész helyébe az „1,27” szöveg,
5.373. D:517 mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,4” szöveg,
5.374. D:518 mezőjében az „1,33” szövegrész helyébe a „0,93” szöveg,
5.375. D:525d mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg,
5.376. D:525f mezőjében az „1,06” szövegrész helyébe a „0,34” szöveg,
5.377. D:527 mezőjében a „0,44” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
5.378. D:528 mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg,
5.379. D:545 mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,
5.380. D:547 mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
5.381. D:550 mezőjében a „12,14” szövegrész helyébe a „8” szöveg,
5.382. D:551 mezőjében az „5” szövegrész helyébe az „1,5” szöveg,
5.383. D:553 mezőjében a „0,64” szövegrész helyébe a „0,43” szöveg,
5.384. D:557 mezőjében a „0,56” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg,
5.385. D:558 mezőjében a „0,63” szövegrész helyébe a „0,45” szöveg,
5.386. D:560 mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe a „0,81” szöveg,
5.387. D:564 mezőjében a „0,68” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.388. D:565 mezőjében a „0,71” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.389. D:566 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe az „1,03” szöveg,
5.390. D:567 mezőjében az „1,08” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.391. D:568 mezőjében a „0,2” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
5.392. D:571 mezőjében a „9,21” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
5.393. D:572 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „6,57” szöveg,
5.394. D:573c mezőjében az „1,18” szövegrész helyébe az „1,08” szöveg,
5.395. D:573d mezőjében az „1,29” szövegrész helyébe a „0,88” szöveg,
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5.396. D:573g mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0,3” szöveg,
5.397. D:573i mezőjében a „2,48” szövegrész helyébe az „1,81” szöveg,
5.398. D:573q mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „0,92” szöveg,
5.399. D:573ab mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,15” szöveg,
5.400. D:573ai mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe az „1,05” szöveg,
5.401. D:573aj mezőjében a „0,05” szövegrész helyébe a „0,03” szöveg,
5.402. D:573ak mezőjében a „0,36” szövegrész helyébe a „0,35” szöveg,
5.403. D:573al mezőjében a „0,1” szövegrész helyébe a „0,2” szöveg,
5.404. D:573am mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
5.405. D:573ao mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
5.406. D:573ap mezőjében a „0,24” szövegrész helyébe a „0,32” szöveg,
5.407. D:573as mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
5.408. D:574 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg,
5.409. D:575 mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
5.410. D:576 mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,28” szöveg,
5.411. D:606 mezőjében a „0,29” szövegrész helyébe a „0,28” szöveg,
5.412. D:616 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,14” szöveg,
5.413. D:618 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,17” szöveg,
5.414. B:640c mezőjében a  „valamint a  Kisvárda Református óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium 

épületeinek energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe az „a dombrádi református oktatási intézmény és 
debreceni református diákotthon épületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,

5.415. B:640d mezőjében az  „A Nyírbogdány idősek otthona és konyha energetikai korszerűsítése” szövegrész 
helyébe az „A Nyírbogdány Idősek Otthona és konyha, valamint kunmadarasi református oktatási-nevelési 
intézmény energetikai korszerűsítése” szöveg,

5.416. D:640g mezőjében a „0,10” szövegrész helyébe a „0,06” szöveg,
5.417. D:640k mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,34” szöveg,
5.418. D:640l mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,35” szöveg,
5.419. D:640m mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,33” szöveg,
5.420. D:642 mezőjében a „4,48” szövegrész helyébe a „4,13” szöveg,
5.421. D:643 mezőjében az „1,44” szövegrész helyébe az „1,34” szöveg,
5.422. D:644 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „4,87” szöveg,
5.423. D:652c mezőjében a „8,55” szövegrész helyébe a „10,65” szöveg,
lép.

 6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
6.1. C:101, C:104–C:106, C:108, C:111–C:113, C:116, C:118–C:125, C:131–C:134, C:136–C:139, C:141–C:147, C:149, 

C:151, C:152, C:154–C:160, C:165–C:168, C:173–C:175, C:177, C:179–C:187, C:190, C:192–C:202, C:207–C:217, 
C:217a–C:217h, C:223, C:224–C:257, C:259–C:262, C:266, C267, C:269–C:275, C:277–C:284, C:288, C:289, C:292, 
C:294, C:295, C:297–C:297k, C:297m–C:297p, C:298–C:316, C:316a–C:316z., C:317, C:320, C:322, C:324, C:325a, 
C:327–C:338, C:340, C:342–C:351, C:351a–C:351g mezőjében a „339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint” 
szövegrész helyébe a „339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint” 
szöveg,

6.2. C:484, C:486–C:495a, C:496–C:525, C:525a–C:525f, C:526–C:548a, C:549–C:573as mezőjében  
az „a 158/2016. (VI. 13.) Korm.  rendelet szerint” szövegrész helyébe a „158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, 
valamint a 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint” szöveg,

6.3. C:652c–C:652e mezőjében a  „435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint” szövegrész helyébe 
a „435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint” szöveg

lép.
 7. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet

a) 2. pontjában foglalt táblázat 10a. és 10b. sora,
b) 3. pontjában foglalt táblázat 2., 5g. és 5h. sora,
c) 5. pontjában foglalt táblázat 4a., 4b., 4c., 4d. és 18a. sora,
d) 6. pontjában foglalt táblázat 2. és 5. sora.



8904 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 207. szám 

 8. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 5., 48l., 99g., 99h., 133., 217i., 
217m., 217s., 217t., 217u., 282., 297m., 297n., 297o., 297p., 316e., 316u., 316aa., 316ab., 325a., 351g., 351h., 429., 514., 
525b., 573e., 573l., 573m., 573n., 573o., 573p., 573s., 573u., 573w., 573x., 573y., 573z., 573zs., 573aa., 573ac., 573ad., 
573ae., 573af., 573ag., 573ah., 573an., 573ar., 640f., 652b., 667. sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozathoz
 

 

1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 217w. 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)] 

[Magyar-
ország 

központi 
költség-

vetéséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

Projekt 
benyújtásán
ak várható 

ideje 

Szakmai elvárások) 

 

217w. KEHOP-
2.1.3. 

Ajka város víziközmű 
hálózatának 

hatékonyságnövelése kék-
zöld infrastruktúra elemekkel - 

előkészítés 

Ajka Város 
Önkormányzata és 

BAKONYKARSZT Víz- 
és Csatornamű 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

konzorciuma 

0,31 – 2022 A projekt célja Ajka város víziközmű hálózata 
hatékonyságnövelésének előkészítése. 
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2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 573at. és 573au. 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)] 

[Magyar-
ország 

központi 
költség-

vetéséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

Projekt 
benyújtá-

sának 
várható 

ideje 

Szakmai elvárások) 

 

573at. KEHOP-5.2.2. Soproni Egyetem épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Soproni Egyetem  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

1,50 – 2023 

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. 

573au. KEHOP-5.2.2. Pannon Egyetem épületeinek 
energetikai korszerűsítése 

Pannon Egyetem  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

1,20 – 2023 

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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3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 678–689. 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)] 

[Magyar-
ország 

központi 
költség-

vetéséből 
megtéríthető 

indikatív 
önerő 

(Mrd Ft)] 

Projekt 
benyújtá-

sának 
várható 

ideje 

Szakmai elvárások) 

 

678. KEHOP-
6.2.1. 

 
Zöld gazdasági helyreállás 

ösztönzése középületek 
épületenergetikai fejlesztései 

révén 

Honvédelmi 
Minisztérium 

Védelemgazdasági 
Hivatal a 435/2015.  

(XII. 28.) Korm. rendelet 
szerint 

10 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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679. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Országos Bírósági 
Hivatal a 435/2015.  

(XII. 28.) Korm. rendelet 
szerint 

1,77 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 

680. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 

a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

7,86 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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681. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Óbudai Egyetem  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

0,35 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 

682. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Semmelweis Egyetem  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

0,77 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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683. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Klebelsberg Központ  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

4,46 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 

684. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Klebelsberg Központ  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

3,35 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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685. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Klebelsberg Központ  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

2,53 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 

686. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság  

a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

0,55 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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687. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányság  
a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

0,71 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 

688. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság  

a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

1,08 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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689. KEHOP-
6.2.1. 

Zöld gazdasági helyreállás 
ösztönzése középületek 

épületenergetikai fejlesztései 
révén 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság  

a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet szerint 

9,21 – technikai 
átforgatás 

A fejlesztés célja az energiahatékonyságról,  
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és  
a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
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 az épületek 
energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv  
(a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv), valamint az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)  
TNM rendelet] ír elő. 
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

1. 

Projekt azonosító 
száma 

Projekt  
megnevezése Kedvezményezett neve 

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után 

Projekt összköltsége 
(Ft) Projekt rövid bemutatása 

2. 

Projekt támogatási 
intenzitása 

(%) 

Projekt KEHOP keretében 
finanszírozandó támogatásának 

összege 
(Ft) 

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával biztosítandó forrás 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

(%) 

Projekt KEHOP keretében 
finanszírozandó 

támogatásának összege 
(Ft) 

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 
biztosítandó forrás 

Projekt támogatási 
intenzitása 

(%) 

Projekt KEHOP keretében 
finanszírozandó támogatás 

összege 
(Ft) 

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával biztosítandó forrás 

3. 

Megtérülő projektköltségre 
jutó központi költségvetési 

forrás összege (Ft)  
a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. §  
(1) bekezdés a) pontja 

alapján) 

Projekt le nem vonható, 
az EU felé el nem 
számolható ÁFA 

összege (Ft)  
a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. §  
(1) bekezdés b) pontja 

alapján 

Az EU felé el nem 
számolható költségek 

összege (Ft) a 
481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f) pontja 
alapján 

Megtérülő 
projektköltségre jutó 

központi költségvetési 
forrás összege (Ft)  

a 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet  

9. § (1) bekezdés  
a) pontja alapján 

Projekt le nem vonható,  
az EU felé el nem 

számolható ÁFA összege 
(Ft) a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján 

Az EU felé el nem 
számolható költségek 

összege (Ft) a 481/2021. 
(VIII. 13.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján 

Megtérülő 
projektköltségre jutó 

központi költségvetési 
forrás összege (Ft) 

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

(1) bekezdés a) pontja 
alapján 

Projekt le nem vonható,  
az EU felé el nem számolható 
ÁFA összege (Ft) a 481/2021. 
(VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján 

Az EU felé el nem 
számolható költségek 

összege (Ft)  
a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 
(1) bekezdés f) pontja 

alapján 

4. 
KEHOP-
2.2.2-15-

2016-
00051 

Szennyvíz-
tisztító telep 
fejlesztése 

Vácon 

DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű 

Zártkörűen Működő 
Részvény-társaság  

a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint 

95,000000 4 484 699 988 236 036 840 25 421 774 – – +499 228 541 +26 275 187 – 885 243 – 95,000000 4 983 928 529 262 312 027 24 536 531 – 5 270 777 087 

A beruházás keretében az 
érintett 2000 lakosegyenérték 
terhelést meghaladó kibocsátású 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció megfelelő 
szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, 
hogy a szennyvízközművel való 
lefedettség megközelítse a 
közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át.  
A projekttel szembeni szakmai 
elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi 
követelményeknek a kijelölt 
határidőig. 

5. 
KEHOP-
2.2.2-15-

2016-
00064 

Várpalota 
város 

szennyvíz-
elvezetésének 
korszerűsítése 

Várpalota Város 
Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint 

95,000000 88 999 947 9 888 883 2 566 402 – – 5 881 143 178 304 329 175 52 358 378 – 95,000000 5 970 143 125 314 218 058 54 924 780 – 6 339 285 963 

A beruházás keretében az 
érintett 2000 lakosegyenérték 
terhelést meghaladó kibocsátású 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció megfelelő 
szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, 
hogy a szennyvízközművel való 
lefedettség megközelítse a 
közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át.  
A projekttel szembeni szakmai 
elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi 
követelményeknek a kijelölt 
határidőig.A projekt keretében 
fejlesztik Várpalota város 
szennyvíztisztító telepét, valamint 
az agglomeráció 
szállítóvezetékét.  

6. 
KEHOP-
2.2.2-15-

2022-
00181 

Dejtári 
agglomeráció 

szennyvíz-
elvezetésének 
és tisztításának 

fejlesztése 

Dejtár Község 
Önkormányzata, 

Drégelypalánk Község 
Önkormányzata, Hont 

Község 
Önkormányzata, 
Ipolyvece Község 
Önkormányzata és 

Patak Község 
Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint 

95,000000 3 260 400 000 171 600 000 919 829 566 0 – 536 590 206 28 241 589 151 383 737 – 95,000000 3 796 990 206 199 841 589 1 071 213 303 0 5 068 045 098 

A projekt célja az öt érintett 
településen a szennyvízelvezető 
hálózat bővítése és az általa 
összegyűjtött szennyvizek 
meglévő szennyvíztisztító telepre 
történő továbbítása, valamint 
annak fejlesztése/bővítése a 
megfelelő hatásfokú 
szennyvízkezelés érdekében.  
A beruházás keretében az 
érintett 2000 lakosegyenérték 
terhelést meghaladó kibocsátású 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció megfelelő 
szennyvízkezelésének feltételei 
teljesülnek, annak érdekében, 
hogy a szennyvízközművel való 
lefedettség megközelítse a 
közműves ivóvízzel ellátott 
fogyasztók csaknem 100%-át.  
A projekttel szembeni szakmai 
elvárás, hogy Magyarország 
megfeleljen az uniós jogi 
követelményeknek a kijelölt 
határidőig. 

7. 
KEHOP-
2.2.2-15-

2022-
00183 

Rétság 
agglomeráció 

szennyvíz-
elvezetésének 
és tisztításának 

fejlesztése 

Bánk Község 
Önkormányzata, 

Rétság Város 
Önkormányzata és 
Tolmács Község 
Önkormányzata  

a 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet szerint 

95,000000 4 995 099 998 262 900 002 1 409 226 067 0 – 821 853 420 43 255 440 231 862 678 – 95,000000 5 816 953 418 306 155 442 1 641 088 745 0 7 764 197 605 

A projekt célja Tolmács 
településen a csatornahálózat 
kiépítése, valamint Bánk 
település szennyvízelvezető 
hálózatának bővítése, továbbá 
Bánk, Rétság és Tolmács 
települések 
szennyvízkezelésének együttes 
megoldása a Bánk területén 
meglévő természetközeli 
kazettás szennyvíztisztító telep 
helyén újonnan létesítendő, 
közös szennyvíztisztító telepen. 

2. melléklet az 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozathoz
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 A B C D E F G H I J 

1. 

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve 

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete 

Projekt összköltsége 
(Ft) Projekt rövid bemutatása 

2. 

Projekt támogatási intenzitása 
(%) 

Projekt KEHOP keretében 
finanszírozandó támogatásának 

összege 
(Ft) 

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás 

3. 
Megtérülő projektköltségre jutó központi 

költségvetési forrás összege (Ft) 
a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés a) pontja alapján) 

Projekt le nem vonható, az EU felé el nem számolható 
ÁFA összege (Ft) 

a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján 

Az EU felé el nem számolható 
költségek összege (Ft) 
a 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 9. §  
(1) bekezdés f) pontja alapján 

4. KEHOP-2.2.2-15-
2022-00184 

Tamási központú agglomeráció 
szennyvízelvezetésének  

és -tisztításának fejlesztése 

Tamási Város Önkormányzata, Nagykónyi 
Község Önkormányzata és Pári Község 
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)  

Korm. rendelet szerint 
95,000000 7 262 750 000 382 250 000 937 323 830 - 8 582 323 830 

A beruházás célja az, hogy a Tamási központú 
szennyvízelvezetési agglomeráció a hozzá csatlakozó 
Nagykónyi és Pári települések szennyvízelvezetése és 
szennyvízkezelése korszerű módon, a környezet 
minimális terhelésével megoldott legyen. Ezért szükséges 
a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz 
csatlakozó települések (Nagykónyi és Pári) csatornázása, 
másrészt és a Tamási szennyvíztisztító telep fejlesztése. 
A projektben épül 18 816 fm DN 200 KG-PVC gravitációs 
csatorna, 16 434 fm DN 90 és 6 357 fm DN 110 
szennyvíz nyomóvezeték, 1081 db bekötés és  
13 db átemelő, valamint 2 db átemelő és 200 fm DN90 
nyomóvezeték rekonstrukció valósul meg. 

5. KEHOP-2.1.11-21-
2022-00017 

Duna parti települések vízellátása az 
Ercsi vízbázis bővítésével, 

vízbázisváltással 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 100,000000 13 236 174 590 0 50 087 407 - 13 286 261 997 

A fejlesztés célja a Dunamenti települések vízellátásának 
fejlesztése az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázis 
váltással, víziközmű hálózatok átalakítása, 
rekonstrukciója hatékonyságnövelő fejlesztése, 
távvezeték építése, vízbázis váltással. Beruházással 
érintett települések: Adony, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi, 
Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs. 
Kiemelt tervezési szempont a rendszer szintű vízigények 
mindenkori maradéktalan kiszolgálása, valamint  
a megvalósítandó rendszer teljes élettartama alatti 
költséghatékony üzemeltetés feltételeinek biztosítása. 

 

3. melléklet az 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés 
f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
a) az 1. mellékletben és a 2. mellékletben felsorolt projektek (a továbbiakban együtt: Projektek) összköltségének 

növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b) az 1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerinti, valamint a  2.  mellékletben foglalt táblázat H oszlopa 

szerinti többlettámogatásnak a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 
1–6.  prioritása, valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 
6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.6.  pontja alapján az  1.  melléklet 18. sorában szereplő, 
valamint a  TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001 azonosító számú, „Szabadságpuszta településrész és Felsőörs 
Község közötti kerékpárút beruházása” és a  VEKOP-5.3.3-17-2017-00011 azonosító számú, „Az Érd, 
Törökbálinti út, Szövő utca – Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával” című 
projektek tekintetében a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott 
költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 
3.3.6.4. pontja szerinti mértéket meghaladó mértékű – átcsoportosításával,

d) a 3.  mellékletben felsorolt felhívások a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozatban, valamint a  Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében 
megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről szóló 1455/2022. (IX. 19.) Korm. határozatban 
foglalt keretösszegének E oszlopban jelzett módosításával;

 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy 
a Projektek keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–5. §-át nem kell alkalmazni;

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  mellékletben foglalt táblázat I oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 
96 755 059  forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaság-újraindítási Alap 
uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés f ) pontja 
alapján – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív 
programok 2014–2020 alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson 
felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;

 4. felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projektek támogatási szerződéseinek 1–3.  pontban 
foglaltak szerinti módosításáról;

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Projektekben foglalt forrás biztosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Megítélt támogatás 

(forint)

Hatályos támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-

15-SB1-2016-00013

A Tiszalöki Ipari Park 

fejlesztése

Tiszalök Város Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Tiszalök Város Önkormányzata 

Városüzemeltetési Intézménye

546 993 612 546 993 612 54 037 844 601 031 456

Tiszalöki meglévő Ipari Park fejlesztése, telekhatáron belüli 

alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, úthálózat fejlesztése/

útépítés. Új épület építése: szolgáltató épület portaszolgálattal, 

tárolókkal, irodával, öltözővel, vizesblokkal.

3.
TOP-1.1.3-

16-HE1-2017-00002

Helyi gazdaság 

fejlesztése Tarnaörsön
Tarnaörs Község Önkormányzata 51 991 260 90 114 233 26 422 196 116 536 429

A projekt keretén belül egy 100%-ban önkormányzati 

tulajdonban lévő, használaton kívüli, 205 m2 árusító-területű 

piac területének és infrastrukturális hátterének kialakítása 

valósul meg. Az árusító területet térburkolattal fedik le,  

illetve elhelyezésre kerül egy vizesblokk konténer is 

akadálymentes mosdóval. Emellett az árusok és vásárlók 

számára egy 14 férőhelyes parkoló, valamint 6 kerékpár 

elhelyezésére alkalmas tároló áll rendelkezésre.  

Az új térburkolatra fixen rögzített faburkolatú árusító pultok 

egyedi tervezésű fém tartószerkezettel kerülnek kivitelezésre.  

4.
TOP-1.1.3-

16-HE1-2017-00006

Helyi gazdaság 

fejlesztése Szűcsi 

Községben

Szűcsi Községi Önkormányzat 40 783 510 46 844 276 15 959 666 62 803 942

A projekt keretében az önkormányzat egy ingatlanának teljes 

külső-belső felújítását és kismértékű átalakítását követően egy 

zöldség-gyümölcs konyhai előkészítő helységet, hűtőkamrát, 

raktárt és egy zöldségárusító üzlethelyiséget kíván kialakítani. 

5.
TOP-1.2.1-

15-SB1-2016-00015

A Nyírség turisztikai 

kínálatának integrált 

fejlesztése – 

Örökségturisztikai 

és aktív turisztikai 

hálózatok, 

termékcsomagok 

fejlesztése a 

Nyírségben

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Területfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

 

(16 tagú konzorcium)

1 438 000 000 1 979 503 004 20 535 445 2 000 038 449

A projekt célja a Nyírség kiemelt jelentőségű kulturális és 

természeti értékeire építve, egy örökség turisztikai hálózat 

létrehozásával és örökségértékeinek vonzerővé fejlesztésével, 

valamint aktív turisztikai szolgáltatásainak fejlesztésével  

a Nyírségi desztináció területén egy turisztikai termékcsomag 

létrehozása 21 megvalósíthatósági helyszínen.

6.
TOP-1.2.1-

16-GM1-2019-00002

Öttevény–Abda 

kerékpárút fejlesztése

Öttevény Község Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzati Hivatal

230 000 000 230 000 000 185 318 480 415 318 480

A tervezett fejlesztést követően Öttevény és Abda, valamint 

Győr között biztonságos, kerékpárosbarát közlekedés válik 

lehetővé. A tervezett kerékpárút hossza: 2667 m.

7.
TOP-1.4.1-

16-HE1-2017-00019

Karácsondi 

Gesztenyéskerti 

Napköziotthonos 

Óvoda fejlesztése

Karácsond Községi Önkormányzat 112 560 100 138 852 074 60 116 799 198 968 873

A projekt célja egy 7 fős mini bölcsőde létesítése és  

az óvodai épület fizikai, illetve funkcionális bővítése, valamint 

a gyermekek neveléséhez és gondozásához szükséges tárgyi 

eszközök beszerzése.
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8.
TOP-1.4.1-

16-NG1-2017-00012

Bujáki Cseperedő 

Óvoda és Egységes 

Óvoda-Bölcsőde 

fejlesztése

Buják Község Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal

84 857 540 84 857 540 31 651 986 116 509 526

A projekt célja Buják Községben az óvodai nevelés 

infrastrukturális feltételeinek javítása az önkormányzat 

tulajdonában lévő jelenlegi óvoda épületének részleges 

korszerűsítésével, valamint 1 csoportszobás mini bölcsődével 

való bővítése új mini bölcsődei szárny építésével, amiben 

helyet kapnak a közös intézményt is kiszolgáló helyiségek.

9.
TOP-1.4.1-

19-FE1-2020-00040

Új bölcsőde létesítése 

Pákozdon

Pákozd Nagyközség 

Önkormányzata
570 000 000 570 000 000 104 386 504 674 386 504

Az önkormányzat nem rendelkezik olyan épülettel, mely 

átalakítása, bővítése a bölcsődei ellátás kialakítására, 

fenntartható működtetésére alkalmas lenne, ezért a projekt  

új épület építésére irányul, amelyben 42 férőhely,  

3 csoportszoba (14 fő × 3) kerül kialakítása. 

10.
TOP-1.4.1-

19-JN1-2019-00029

Mini bölcsőde 

kialakítása Csépán
Csépa Községi Önkormányzat 34 089 190 34 089 190 32 442 712 66 531 902

Csépa Község Önkormányzata a jelenleg működő Vackor 

Óvoda épületén belül tervezi az előírások figyelembevételével 

egy új, 7 férőhelyes mini bölcsőde kialakítását. 

11.
TOP-1.4.1-

19-KO1-2019-00022

Bajnai minibölcsődei 

csoport fejlesztése

Bajna Község Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Komárom-Esztergom Megyei 

Területfejlesztési Korlátolt 

Felelősségű Társaság

78 945 829 90 114 233 19 938 563 110 052 796

A fejlesztés keretében új minibölcsődei férőhelyek kerülnek 

kialakításra. A meglévő óvoda épület bővítése révén létrejövő 

új minibölcsődei épületrész egy csoportszobában maximum 

7 fő 0–3 éves korú gyermek nevelését teszi majd lehetővé. 

A projekt a minibölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett 

tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, játékok egy 

részének beszerzését is. 

12.
TOP-1.4.1-

19-TL1-2019-00001

Bölcsődei férőhelyek 

bővítése  

a Nagymányokon

Nagymányok Város 

Önkormányzata
135 000 000 167 864 129 18 026 220 185 890 349

A projekt keretében a jelenleg önerőből megnyitott 8 gyermek 

elhelyezését biztosító mini bölcsődei ellátás helyi igényeken 

alapuló bővítését kívánják megvalósítani, a férőhelyek számát 

14 főre növelni.

13.
TOP-1.4.1-

19-VE1-2019-00018

Sümegprága 

Települési 

Önkormányzat 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése
91 757 760 91 757 760 162 335 661 254 093 421

A mini bölcsőde a Sümegprágai Aranyalma Óvoda épületéből 

egy 167 m2-es új épületszárny kialakításával valósul meg 

(8 fős csoportszoba), a bölcsődei nevelés-gondozás 

tárgyi feltételeinek teljes körű figyelembevételével. Külön 

akadálymentesített bejárattal, előtérrel, csoportszobával, 

gondozási és kiszolgáló helyiséggel, valamint az óvodai udvar 

leválasztásával, külön bölcsődei udvarral.

14.
TOP-1.4.1-

19-VS1-2019-00025

Bölcsőde létrehozása 

Bucsu községben
Bucsu Község Önkormányzata 172 203 366 172 203 366 128 231 911 300 435 277

Az új építésű épületben kap helyet a bölcsőde, melynek 

kialakítása akadálymentesítéssel, megújuló energia hasznosító 

technológia beépítésével, valamint eszközbeszerzésekkel 

tervezett. Újonnan létrehozott, 0–3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma 8.
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15.
TOP-1.4.1-

19-ZA1-2019-00003

Két csoportos mini 

bölcsőde építése 

Vonyarcvashegyen

Vonyarcvashegy Nagyközség 

Önkormányzata
98 000 000 164 805 187 4 868 764 169 673 951

Vonyarcvashegyen a meglévő óvoda mellett egy 16 férőhelyes 

mini bölcsőde építése valósul meg, mely kapcsolódni fog 

az óvoda épületéhez. A projekt keretében sor kerül 

eszközbeszerzésre, kerítés és babakocsi tároló építésére, 

parkolóférőhely és akadálymentes parkolóférőhely 

fejlesztésére, elektromos járművek használatához szükséges 

töltő infrastruktúra kiépítésére és riasztórendszer telepítésére.

16.
TOP-2.1.3-

16-HE1-2021-00020

Csapadékvíz-védelmi 

intézkedések 

Felsőtárkányban

Felsőtárkány Község 

Önkormányzata
60 788 064 60 788 064 19 202 456 79 990 520

A tervek szerint összesen 1000 m bel- és csapadékvíz-védelmi 

létesítmény épül. A beruházás megvalósulásával a település 

egyik jelentősebb utcájának vízelvezetése oldódik meg, 

ezáltal csökkentve a beavatkozási területen lévő ingatlanok 

veszélyeztetettségét.

17.
TOP-2.1.3-

16-ZA1-2020-00027

Zalaszabar belterület 

védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat, 

és a belterületet 

veszélyeztető 

vízfolyások fejlesztése

Zalaszabar Község Önkormányzata 29 856 591 29 856 591 12 164 947 42 021 538

A projekt célja a település befogadó vízfolyásaként működő 

Szabari patak mellékágának rekonstrukciója, valamint 

csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 899 m hosszon.

18.
TOP-3.1.1-

15-SB1-2016-00025

Nyírgelsei belterületi 

kerékpárút 

megvalósítása

Nyírgelse Község Önkormányzata 130 970 000 229 238 159 19 692 161 248 930 320

A projekt célja Nyírgelse település meglévő kerékpárút-

hálózatának továbbfejlesztése 1110 méter hosszan.  

Az önkormányzat a vonalas infrastruktúrát a településen 

áthaladó 471-es számú másodrendű főút mellett kívánja 

megvalósítani egyesített gyalog és kerékpárút építésével.

19.
TOP-3.1.1-

16-BS2-2020-00002

Mezőhegyes 

– Megyehatár 

kerékpárút hálózat 

fejlesztése új 

kerékpárforgalmi 

létesítmények 

építésével, 4444 

és 4434 jelű utak 

kereszteződésében 

körfogalom kialakítása

Békés Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Magyar Közút Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

2 017 854 730 2 318 279 505 99 867 118 2 418 146 623

A projekt keretében 10,130 km hosszú kerékpárforgalmi 

létesítmény épül meg Mezőhegyes és Békés-Csongrád megyék 

megyehatára között, továbbá Mezőhegyes belterületén  

a 4444. és 4434. jelű utak kereszteződésében körforgalmú 

csomópont kerül kialakításra. 

20.
TOP-3.2.1-

16-BO1-2020-00160

Művelődési 

Ház energetikai 

korszerűsítése 

Tiszapalkonyán

Tiszapalkonya Község 

Önkormányzata
46 186 050 46 186 050 21 071 613 67 257 663

A projekt szakmai-műszaki tartalma:  

Homlokzati utólagos hőszigetelése, padlásfödém 

utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje. 

Fűtéskorszerűsítés 32 kW teljesítményű kondenzációs 

gázkazánra, napelemes rendszer telepítése (5 kW).
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21.
TOP-3.2.2-

15-VE1-2016-00002

Biomassza alapú 

fűtőmű létesítése 

Balatonfüreden

Balatonfüred Város 

Önkormányzata
618 050 000 618 050 000 386 781 355 1 004 831 355

Balatonfüreden egy 0,9 MW biomassza alapú biomassza 

hőközpont telepítése, az Önkormányzat tulajdonában lévő 

épületek ellátására: Balaton Szabadidő és Konferenciaközpont, 

Uszoda és a Kézilabda Akadémia, továbbá a Városi Bölcsőde 

és a Tündérkert Óvoda. A fűtőmű telephelyét és az ellátandó 

épületeket egy kb. 1,3 km-es hőtávvezeték köti majd össze.  

Az erőmű telepítési helye a Fürdő utca 20. lesz, mely a későbbi 

üzemeltető cég, a ProBio Zrt. telephelye.

22.
TOP-4.2.1-

16-BA1-2017-00014

Szociális 

alapszolgáltatások 

fejlesztése Vajszlón

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatal

79 611 038 79 611 038 44 155 378 123 766 416

A projekt keretében a házi segítségnyújtás, a szociális 

étkeztetés és a család- és gyermekjóléti szolgálat fejlesztése 

érdekében a Vajszló és Térsége Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat részére új épület építése valósul meg, 

eszközbeszerzéssel.

23.
TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00003

A dombóvári 

Szigetsor-Vasút 

szegregátumok 

rehabilitációja

Dombóvár Város Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Dombó-Land Térségfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság

200 000 000 498 610 435 28 705 974 527 316 409

A projekt keretében 1 db közösségi nyitott tér kialakítása, 

szegregátum területén 8 db, az integrált területen 2 db szociális 

bérlakás felújítása valósul meg. A 10 db lakásból 2 db a projekt 

keretében került megvételre és 7 utcában útfelújítás történik. 

24.
TOP-5.1.1-

15-BO1-2016-00001

Foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési 

együttműködés 

Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzati Hivatal

2 316 000 000 2 316 000 000 400 000 000 2 716 000 000

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők száma  

1903 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma  

1042 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

eddigi száma 564 fő. 

25.
TOP-5.1.1-

15-BS1-2016-00001

Foglalkoztatási 

paktum Békés 

megyében

Békés Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Békés Megyei Vállalkozási és 

Fejlesztési Nonprofit Kft.

2 408 000 000 3 380 348 800 480 000 000 3 860 348 800

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

2 234 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

1 128 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 896 fő.
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26.
TOP-5.1.1-

15-CS1-2016-00001

CSONGRÁD-CSANÁD 

MEGYEI GAZDASÁG- 

ÉS FOGLALKOZTATÁS-

FEJLESZTÉSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

PROGRAM (PAKTUM)

Csongrád-Csanád Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal

1 000 000 000 1 562 267 647 525 000 000 2 087 267 647

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

1 379 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

412 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 312 fő.

27.
TOP-5.1.1-

15-GM1-2016-00001

TOP 5.1.1-15 Megyei 

szintű foglalkoztatási 

megállapodások, 

foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 

együttműködések 

Győr-Moson-Sopron 

megyében

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

(5 tagú konzorcium)

969 000 000 969 000 000 183 844 114 1 152 844 114

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

700 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

127 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 82 fő.

28.
TOP-5.1.1-

15-HB1-2016-00001

Hajdú-Bihar megyei 

foglalkoztatási 

megállapodás, 

foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 

együttműködés

Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzati Hivatal

1 235 000 000 1 635 000 000 600 000 000 2 235 000 000

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők száma  

1 650 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma  

743 fő. A paktumok keretében álláshoz jutók közül támogatás 

után hat hónappal állással rendelkezők eddigi száma 334 fő. 

29.
TOP-5.1.1-

15-HE1-2016-00001

Heves Megyei 

Foglalkoztatási 

Paktum a megyei 

foglalkoztatás 

fellendítésére

Heves Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

(5 tagú konzorcium)

800 000 000 1 490 554 200 829 900 000 2 320 454 200

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. A foglalkoztatási paktum 

keretében munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők 

száma 169 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma 

684 fő. A paktumok keretében álláshoz jutók közül támogatás 

után hat hónappal állással rendelkezők eddigi száma 605 fő. 

30.
TOP-5.1.1-

15-JN1-2016-00001

Foglalkoztatási-

gazdasági 

együttműködések 

megvalósítása 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzati Hivatal 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

1 339 000 000 1 687 827 947 300 000 000 1 987 827 947

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

1385 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

786 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 655 fő. 
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31.
TOP-5.1.1-

15-NG1-2016-00001

Nógrád megyei 

foglalkoztatási paktum

Nógrád Megye Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

(5 tagú konzorcium)

1 024 000 000 1 054 000 000 300 000 000 1 354 000 000

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők száma  

761 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma 545 fő. 

A paktumok keretében álláshoz jutók közül támogatás után hat 

hónappal állással rendelkezők eddigi száma 425 fő. 

32.
TOP-5.1.1-

15-SB1-2020-00002

Foglalkoztatási - 

gazdaság fejlesztési 

együttműködések 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal

1 644 062 167 1 644 062 167 1 000 000 000 2 644 062 167

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

1 069 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

125 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 75 fő.

33.
TOP-5.1.1-

15-SO1-2016-00001

Somogy Megyei 

Foglalkoztatási 

Paktum

Somogy Megyei Önkormányzat 1 878 000 000 1 943 370 085 300 000 000 2 243 370 085

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

1 251 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

516 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 200 fő.

34.
TOP-5.1.1-

15-TL1-2016-00001

Tolna Megyei 

Foglalkoztatási 

Paktum

Tolna Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

(5 tagú konzorcium)

1 255 000 000 1 354 999 990 240 000 000 1 594 999 990

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők eddigi száma  

315 fő. A paktum keretében álláshoz eddig jutók száma  

134 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 60 fő.

35.
TOP-5.1.1-

15-VE1-2016-00001

Veszprém megyei 

foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 

együttműködés

Veszprém Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprém Megyei Önkormányzati 

Hivatal

1 250 000 000 1 400 000 000 500 000 000 1 900 000 000

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők száma  

934 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma  

717 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

eddigi száma 598 fő.

36.
TOP-5.1.1-

15-VS1-2016-00001

Vas Megyei 

Foglalkoztatási 

Paktum 2014–2020

Vas Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Nyugat-Pannon Terület- és 

Gazdaságfejlesztési Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

Vas Megyei Kormányhivatal

525 895 635 767 089 457 250 000 000 1 017 089 457

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők száma  

603 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma  

294 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 180 fő.
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37.
TOP-5.1.1-

15-ZA1-2016-00001

Zalai innovatív 

foglalkoztatási paktum 

megvalósítása

Zala Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

(5 tagú konzorcium)

962 991 790 1 102 991 790 500 000 000 1 602 991 790

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban eddig részt vevők száma  

773 fő. A paktum keretében eddig álláshoz jutók száma  

528 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

eddigi száma 382 fő.

38.
TOP-5.1.1-

16-KO1-2018-00001

Komárom-

Esztergom megyei 

foglalkoztatási paktum 

együttműködés 

megerősítése 

2018–2020

Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

Komárom-Esztergom Megyei 

Területfejlesztési Korlátolt 

Felelősségű Társaság

344 000 000 697 246 996 226 100 000 923 346 996

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

453 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

183 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 40 fő.

39.
TOP-5.3.2-

17-BA1-2018-00001

A Baranya megyei 

identitás erősítése

Baranya Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatal 

Baranya Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

25 000 000 25 000 000 50 000 000 75 000 000

A projekt legfőbb célja a megyei közösség fejlesztése.  

A projekt célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták 

és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése,  

az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi 

programok elterjesztése, az életminőség javítása. 

40.
TOP-5.3.2-

17-BK1-2020-00003
ITTHON MARADUNK

Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

300 000 000 300 000 000 118 701 916 418 701 916

A projekt célkitűzése hogy Bács-Kiskun megyében olyan 

önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek 

során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is 

fennmaradni, erősödjön a helyi identitáson túl a megyei 

identitás és a társadalmi kohézió, a helyi emberek büszkék 

legyenek Bács-Kiskun megyére, és az valóban boldoggá tegye 

őket és itthon maradjanak.

41.
TOP-5.3.2-

17-BK1-2021-00004
Petőfi200

Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

(5 tagú konzorcium)

400 000 000 400 000 000 114 000 000 514 000 000

A projekt fő célja, hogy a Petőfi-kultusz szellemét, illetve  

a Petőfi Emlékévek aktualitását felhasználva egy olyan projektet 

valósíthassunk meg, amely közösséget épít, erősíti a helyiek 

szülőföldjükhöz való kötődését, és amely a megvalósítási 

időszakát követően is tovább folytatódhat. 
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42.
TOP-5.3.2-

17-BO1-2021-00002

Identitás további 

erősítése Borsod-

Abaúj-Zemplén 

megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság

300 000 000 300 000 000 500 000 000 800 000 000

A projekt célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi 

közösségeinek fejlesztése a megyei önkormányzat, az egyes 

települési önkormányzatok, a civil és vállalkozói szféra és  

az itt élő emberek részvételével a közösség kezdeményező-  

és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás 

erősödése. A projekt fejleszti a megye területén élő közösség 

tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, segíti a helyi 

közösségi problémák megoldását és az önálló cselekvési 

képességek erősítését, erősíti a civil aktivitást, általánosan 

elfogadottá teszi az önkéntességet, illetve erősíti a helyi 

identitást, valamint a településhez, településrészekhez, 

térséghez való kötődést és ezzel csökkenti a térségre 

kifejezetten jellemző elvándorlást. 

43.
TOP-5.3.2-

17-FE1-2021-00001

Fejér megyei identitás 

erősítése térségi 

szemléletben

Fejér Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Echo Innovációs Műhely

100 000 000 100 000 000 50 000 000 150 000 000

A projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése 

Fejér megyében, összhangban a helyi identitást segítő lokális 

beavatkozásokkal (TOP 531, TOP692), a társadalmi felzárkózást 

segítő programokkal (pl. TOP 521, EFOP 163) és az önálló helyi 

közösségfejlesztési stratégia alapján zajló CLLD fejlesztésekkel 

(TOP711). Jelen projekt a megyei szintű identitást segítő 

programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és kapcsolódó 

szemléletformáló, kommunikációs beavatkozásokkal, valamint 

megyei hálózati fejlesztésekkel egészíti ki a már zajló lokális 

programokat.

44.
TOP-5.3.2-

17-HB1-2018-00001

A hajdú hagyományok 

nyomában

Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

919 000 000 919 000 000 312 000 000 1 231 000 000

A projekt célja: külső szereplő által felkutatásra és 

összegyűjtésre kerülnek Hajdú-Bihar megyéhez kapcsolódó 

ismert személyek (pl. történelmi, kulturális, stb.), a megyéhez 

kapcsolódó történeket, anekdoták, érdekes események stb.  

A feltárt történetek megismerése révén nő a célcsoport 

kötődése a saját múltja iránt, amely hosszú távon arra 

ösztönözheti a közösségeket, hogy beszéljenek ezekről  

az újra felfedezett ismeretekről és önállóan is tovább vigyék 

ezt a tevékenységet. Felkutatott és összegyűjtött megyei 

legendákból kiadvány készül és olyan közösségi rendezvények 

kerülnek szervezésre, melyek a megyei identitást erősítik. 

45.
TOP-5.3.2-

17-JN1-2018-00001

„Megyei 

identitásfejlesztés 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében”

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzat
344 998 980 344 998 980 100 000 000 444 998 980

A projekt célja Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek,  

a három meghatározó térségnek közösségi kezdeményező-  

és cselekvőképességének fejlesztése révén kialakítható 

közösség- és identitásfejlesztés.  Ez a társadalmi felzárkózási 

politikának is fontos eszköze, kitüntetett szerepe van  

a társadalmi konfliktusok megoldásában, a településhez, 

térséghez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió 

és a társadalmi befogadás biztos alapja. 
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46.
TOP-5.3.2-

17-NG1-2021-00002

Nógrád megye 

identitásának növelése
Nógrád Megye Önkormányzata 100 000 000 100 000 000 50 000 000 150 000 000

A projekt célja, hogy fejlessze a projekt által érintett területen 

élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát,  

a helyi civil társadalom felkarolásával segítse a helyi közösségi 

konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek 

erősítését, erősítse a civil aktivitást, általánosan elfogadottá 

tegye az önkéntességet, illetve erősítse a helyi identitást, 

valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való 

kötődést és ezzel csökkentse a térségre kifejezetten jellemző 

elvándorlást.

47.
TOP-5.3.2-

17-VS1-2021-00001

Közös jövőnk Vas 

megye

Vas Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 

 

Vas Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Egyesület 

Hegypásztor Kör

100 000 000 100 000 000 250 000 000 350 000 000

A projekt célja a megyei identitás megteremtése az egyetemes 

emberi értékek mentén, a megyei közösségépítés fejlesztése, 

generációk közötti tudásátadás erősítése, olyan programok, 

közösségfejlesztési akciók és folyamatok segítségével, melyek 

erősítik a különböző korosztályok közötti kommunikációt, 

együttműködését és közösséggé formálását azonos értékek, 

érdeklődési körök mentén.

48.
TOP-6.1.3-

15-SH1-2016-00001 

Szombathelyi 

Vásárcsarnok fejújítása

Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 601 000 000 1 905 000 000 186 245 727 2 091 245 727

A projekt célja, hogy a jelenleg rossz műszaki-fizikai állapotú 

meglévő belvárosi vásárcsarnok értéknövelő komplex 

felújítása megtörténjen a környező vidék helyi élelmiszeripari 

termékeinek piacra juttatása, valamint a belváros vonzerejének 

növelése és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, és ez által 

a belváros valamint az egész város népességvonzó és megtartó 

erejének növelése érdekében.

49.
TOP-6.1.4-

15-MI1-2016-00003

Herman Ottó 

Múzeum bővítése 

és környezetének 

fejlesztése

Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
800 000 000 974 552 974 28 387 401 1 002 940 375

A fejlesztés eredményeként a Herman Ottó Múzeum bővítése 

és környezetének rendezése valósul meg képtárnak teret adó  

új épületszárny kialakítása révén, illetve egy raktárépület 

felújítása által. 

50.
TOP-6.2.1-

15-DE1-2016-00011

Debrecen Megyei 

Jogú Város Egyesített 

Bölcsődei Intézménye 

Gáborjáni Szabó 

Kálmán Utcai 

Tagintézmény 

felújítása

Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
226 875 163 295 708 561 26 413 151 322 121 712

A projekt az érintett intézmény felújítását, korszerűsítését  

és eszközbeszerzését foglalja magában. Tartalmazza  

az udvar, játszóudvar felújítását is, valamint tornaszoba 

felújítását. Akadálymentes parkoló valósul meg és megújuló 

energiaforrások alkalmazása történik. A beruházással  

60 db férőhely fejlesztése valósul meg.

51.
TOP-6.2.1-

19-SH1-2019-00001

Új bölcsőde építése 

Szombathelyen

Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
460 000 000 559 500 000 101 015 877 660 515 877

A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás 

célja, hogy szolgáltató családbarát intézményként  

a gyermekellátás területén egy magasabb színvonalú ellátást 

biztosítson.  Újonnan létrehozott, 0–3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma 48.
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52.
TOP-6.3.1-

15-SL1-2016-00001
Véső úti R.A.J.T.

Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 130 000 000 1 130 000 000 300 100 585 1 430 100 585

A projekt keretében a Véső úton található, leromlott 

állapotú terület, egykori MÁV terület rehabilitációja, a terület 

funkcióváltó megújítása, újjáépítése valósul meg, amely által 

korszerű közösségi és szabadidős funkciókkal gazdagodó, 

fenntartható, népességmegtartó városi terület jön létre.  

A jelenlegi küzdősport létesítmények felújításával, átépítésével, 

a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével és díjmentes 

parkolók, 1 buszöböl és buszváró kialakításával. Közösségi célú 

tevékenységként megépítésre kerül a küzdősportok arénája, 

valamint a sportközponthoz kapcsolódóan sor kerül  

egy új, kb. 200 m2-es műhely-, raktár-, garázs- és irodaépület 

létesítésére. Továbbá felújításra kerül 2 teniszpálya, amelyhez 

öltözőépület épül. A területen található irodaépület, amely 

nonprofit szolgáltatóházként működik sportirodákkal, 

öltözővel, rendezvény- és konferenciateremmel, nonprofit 

üzemeltetés mellett.

53.
TOP-6.5.1-

19-TB1-2020-00001

Éltes Mátyás 

Iskola energetikai 

korszerűsítése

Tatabánya Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Tatabánya Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 

Gazdaságfejlesztő Szervezete 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság

162 999 997 162 999 997 103 163 858 266 163 855

A projekt keretében az iskolaépület energetikai 

korszerűsítésére kerül sor a nyílászárók cseréje, a homlokzati 

falak hőszigetelése, a zárófödémek hő- és vízszigetelése révén. 

A vonatkozó homlokzaton a nyári hővédelem miatt árnyékolás 

kerül kialakításra. Az épület akadálymentesítésére is sor kerül.

54.
TOP-6.8.2-

16-NA1-2018-00001

Kanizsai 

foglalkoztatási paktum 

2.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Nagykanizsa és Környéke 

Foglalkoztatási, Szociális és 

Közművelődési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Zala Megyei Kormányhivatal

107 000 000 107 000 000 104 054 912 211 054 912

A projekt célja a megyei foglalkoztatási együttműködések 

– paktumok – képzési és foglalkoztatási programjainak 

támogatása, a foglalkoztatás növelés. Kulcsindikátor:  

a munkaerőpiaci programokban részt vevők tervezett száma 

100 fő. A paktum keretében álláshoz jutók tervezett száma 

40 fő. A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 

tervezett száma 7 fő.
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55.
VEKOP-6.1.1-

15-PT1-2016-00064

Szigetszentmiklósi 

Temesvári utcai Óvoda 

építése

Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzata
330 000 000 330 000 000 331 982 179 661 982 179

A projekt keretében 100 férőhellyel, 4 csoportszobával 

rendelkező óvoda építése valósul meg. Az óvoda 

építése magában foglalja a szerkezeti, épületgépészeti, 

épületvillamossági munkákat, a melegítő konyha kialakítását,  

a kertépítést, a belső utak és járdák és parkolók kiépítését is.  

A projekt keretében akadálymentesítés is megvalósul.  

Az eszközbeszerzés keretén belül megvalósul a gyermeköltöző, 

a gyermekmosdó, az orvosi szoba, a vezetői iroda, a logopédiai 

foglalkoztató, az elkülönítő, a felnőtt öltöző, mosdó, zuhanyzó, 

WC és az étkező felszerelése. 

56.
VEKOP-6.1.1-21-

2021-00003

Dunakeszi Napsugár 

Bölcsőde bővítése
Dunakeszi Város Önkormányzata 600 000 000 600 000 000 279 543 360 879 543 360

Dunakeszi Város Önkormányzata a Napsugár Bölcsődét bővíti 

további 4 csoportszobával a projekt keretei között, mely  

56 férőhely bővítését eredményezi.  

A bölcsődei udvar fejlesztésének keretében 2 db játszóudvar 

kialakítására és 2 db terasz építésére is sor kerül. 

57.
VEKOP-6.1.1-21-

2021-00011

Új bölcsőde létesítése 

Csömörön a Laky kúria 

átalakításával

Csömör Nagyközség 

Önkormányzata
578 772 357 578 772 357 289 386 178 868 158 535

Csömörön a fejlesztés eredményeként két csoportos bölcsőde 

jön létre 28 férőhellyel, valamint 8 új munkahely létesítése 

is megtörténik. Az új épületben kapnak helyet a kiszolgáló 

helyiségek, a mosoda, a takarítószer, a tároló, a személyzeti 

öltöző, a zuhanyzó, WC, étkező, melegítőkonyha és gépészet. 

58.
VEKOP-6.1.1-21-

2021-00014

Négy csoportszobás 

új bölcsőde építése 

Vecsésen

Vecsés Város Önkormányzata 599 780 324 599 780 324 210 077 470 809 857 794

A pályázat keretében egy új építésű, 4 csoportszobás, 

56 férőhelyes bölcsőde kialakítása valósul meg, 

melegítőkonyhával, fejlesztőszobával és kiszolgáló 

helyiségekkel. Ezen kívül egy 116 m2-es fedett terasz köti  

majd össze az épületet a csoportszobák oldalán egy  

591 m2-es kerttel. Az épület mögött védett, átlátható, kertészeti 

eszközökkel két részre bontott játszóudvart alakítanak ki.

59.
VEKOP-6.1.1-21-

2021-00032

Nagyobb mini 

bölcsőde Gombára
Gomba Község Önkormányzata 156 715 815 156 715 815 59 986 754 216 702 569

A fejlesztés során a meglévő bölcsőde 1 csoportszobával bővül, 

7 új bölcsődei férőhely valósul meg, ami mellett a meglévő  

7 férőhely is fejlesztésre kerül. A projekt eredményeképp  

2 új munkahely jön létre, valamint a játszóudvar fejlesztése is  

a projekt részét képezi.
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2. melléklet az 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Megítélt TOP

támogatás 

(forint)

Hatályos forrásszerkezet
Változás

(hatályoshoz viszonyítva)
Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása

2.

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozáson 

felüli felhasználás 

összege

(forint)

Módosítás előtti 

összköltség

(forint)

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozáson felüli 

felhasználás összege

(forint)

A TOP keretében 

finanszíro-

zandó összeg

(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozáson 

felüli felhasználás 

összege

(forint)

Önerő

Módosítást 

követő 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

3.
TOP-1.2.1-

16-JN1-2019-00012

„Cserkei piknik” – 

Tematikus turisztikai 

útvonalak fejlesztése 

Cserkeszőlő községben

Cserkeszőlő Községi 

Önkormányzat
420 000 000 420 000 000 0 422 168 007 35 173 416 20 284 693 455 173 416 20 284 693 2 168 007 477 626 116

A projekt során kialakításra 

kerülne a Szinyei Merse 

piknik túraútvonal, melynek 

4 tematikus állomása lenne 

Cserkeszőlő településen.  

1. állomás: túra kiinduló 

pontja információs pont,  

2. állomás: Cserkeszőlő Fürdő 

és Gyógyászati Központ 

főbejárata,  

3. állomás: Kútház, 4. állomás: 

Szinyei Merse kastély, ahol  

a kastélykertben kialakításra 

kerülne egy rendezvénytér 

és élménypark, mely az éves 

szinten megrendezésre 

kerülő pikniknek is teret adna.

4.
TOP-3.1.1-

15-VE1-2016-00009

Tapolca–Szigliget 

közötti kerékpárút 

megvalósítása

Szigliget Község 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Hegymagas Község 

Önkormányzata 

Raposka Község 

Önkormányzata 

Tapolca Város 

Önkormányzata

411 014 037 942 872 464 0 942 872 464 0 18 000 000 942 872 464 18 000 000 0 960 872 464

A projekt célja a Szigliget 

és Tapolca településeket 

összekötő kerékpárút 

megépítése 8970 méter 

hosszan, melyet  

a projektgazda 

konzorciumban, négy 

község (Szigliget, Tapolca, 

Hegymagas és Raposka) 

önkormányzatát bevonva 

kíván megvalósítani.

5.
TOP-3.2.1-

16-BA1-2018-00065

Beremend nagyközség 

iskolai tornatermének 

energetikai 

korszerűsítése

Beremend 

Nagyközség 

Önkormányzat

52 977 252 52 977 252 0 83 718 192 0 15 840 198 52 977 252 15 840 198 14 900 742 83 718 192

A projekt során a beremendi 

iskola tornatermének 

energetikai korszerűsítése 

valósul meg az épület 

hőszigetelése, nyílászáró 

cseréje, napelem létesítése 

és a fűtési rendszer 

korszerűsítése által.
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6.
TOP-3.2.1-

16-BK1-2021-00103

Energetikai felújítás 

Érsekhalma 

önkormányzatának 

épületein

Érsekhalma Község 

Önkormányzata
49 935 000 49 935 000 0 49 935 000 0 6 008 875 49 935 000 6 008 875 0 55 943 875

A projekt célja  

a polgármesteri hivatal 

és a rendezvényterem 

(hőszigetelés, homlokzati 

nyílászárók cseréje, 

fűtési és világítási 

rendszer korszerűsítése, 

akadálymentesítés) 

energetikai korszerűsítése 

Érsekhalma településen.

7.
TOP-3.2.1-

16-BO1-2017-00039

Önkormányzati 

középületek 

energetikai 

korszerűsítése Ónod, 

Egerlövő, Csincse, 

Tiszabábolna, 

Mezőnyárád és 

Hejőszalonta 

településeken

Ónod Község 

Önkormányzata 

 

(6 tagú konzorcium)

284 027 887 313 738 798 0 315 129 082 4 661 246 1 424 808 318 400 044 1 424 808 1 390 284 321 215 136

A támogatott projekt 

keretében Ónod, Egerlövő, 

Csincse, Tiszabábolna, 

Mezőnyárád és Hejőszalonta 

Községek Önkormányzata 

konzorciumban valósítják 

meg az önkormányzatok 

tulajdonában lévő, leromlott 

energetikai állapotú épületek 

energetikai korszerűsítését.

8.
TOP-4.1.1-

15-NG1-2016-00022

Orvosi rendelő 

felújítása Erdőkürtön

Erdőkürt Község 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 

 

Nógrád Megyei 

Önkormányzati 

Hivatal

28 009 888 28 009 888 0 33 582 633 637 445 4 935 300 28 647 333 4 935 300 0 33 582 633

A projekt keretében Erdőkürt 

község orvosi rendelőjét 

tervezik felújítani.  

Jelen pályázat keretében  

az orvosi rendelői 

épületrészen, valamennyi 

fogyatékosságra kiterjedő 

komplex akadálymentesítést 

és belső felújítást,  

az épület egészére kiterjedő 

energetikai korszerűsítést 

tervezik.

9.
TOP-6.4.1-

16-MI1-2017-00001

Kerékpárút építés 

II. ütem

Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
187 000 000 187 000 000 0 187 000 000 182 831 279 30 261 185 369 831 279 30 261 185 0 400 092 464

A projekt során 6,990 km 

kerékpáros létesítmény 

épül 3 szakaszon, 1. szakasz: 

Kondor Béla utca, 2. szakasz 

Komlóstető és Diósgyőri vár 

között, 3. szakasz Miskolc 

Keleti kaputól Felsőzsolca 

felé.
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3. melléklet az 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozathoz

  A B  C  D  E 

1. Felhívás Felhívás neve
 Hatályos ÉFK keretösszeg 

(Ft) 

 Módosítást követő ÉFK 

keretösszeg 

(Ft) 

 Változás 

(Ft) 

2. TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  51 156 000 000 51 335 761 805 179 761 805

3. TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  43 302 000 000 43 634 741 949 332 741 949

4. TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése    7 115 000 000   7 367 572 372 252 572 372

5. TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés  30 701 000 000 30 517 060 310 –183 939 690

6. TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés    8 372 000 000   8 386 107 234   14 107 234

7. TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  61 987 000 000 62 944 406 851 957 406 851

8. TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  39 976 000 000 39 937 135 442 –38 864 558

9. TOP-1.3.1-15
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés

 71 863 000 000 72 160 009 863 297 009 863

10. TOP-1.3.1-16
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés

 22 250 000 000 22 480 972 585 230 972 585

11. TOP-1.4.1-15
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

 55 957 000 000 55 440 892 009 –516 107 991 

12. TOP-1.4.1-16
A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

 19 269 000 000 19 475 954 228 206 954 228

13. TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  96 119 000 000 98 983 365 627  2 864 365 627

14. TOP-1.5.1-20 A 2021–27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése    5 049 000 000   5 000 792 262 –48 207 738

15. TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja  22 786 000 000 20 693 324 205 –2 092 675 795

16. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja    6 335 000 000   6 258 303 696 –76 696 304

17. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása  65 095 000 000 65 327 517 167 232 517 167

18. TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása  16 656 000 000 16 649 693 626 –6 306 374

19. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  45 199 000 000 45 161 527 197 –37 472 803

20. TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések    119 296 000 000   119 978 373 305 682 373 305

21. TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  68 627 000 000 69 204 462 895 577 462 895

22. TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  28 933 000 000 29 365 736 563 432 736 563

23. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  67 018 000 000 66 900 412 124 –117 587 876    

24. TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  61 134 000 000 59 776 815 665 –1 357 184 335    
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25. TOP-3.2.2-15
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

 11 068 000 000 11 254 402 771 186 402 771    

26. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  21 311 000 000 21 471 061 872 160 061 872    

27. TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése    4 534 000 000   4 723 572 684 189 572 684    

28. TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  16 298 000 000 16 506 805 231 208 805 231    

29. TOP-4.2.1-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése    4 516 000 000   4 816 096 774 300 096 774    

30. TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja  16 870 000 000 16 755 244 829 –114 755 171    

31. TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja    8 609 000 000   7 463 290 732 –1 145 709 268    

32. TOP-5.1.1-15
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések

 31 343 000 000 37 525 965 997  6 182 965 997    

33. TOP-5.1.1-16
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések

 782 000 000   1 023 346 996 241 346 996    

34. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések  28 202 000 000 28 031 488 411 –170 511 589    

35. TOP-5.1.2-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések    6 518 000 000   6 517 333 838 –666 162    

36. TOP-5.2.1-15
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok

   9 661 000 000   9 473 662 008 –187 337 992    

37. TOP-5.2.1-16
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok

 871 000 000  870 977 641 –22 359    

38. TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése  11 542 000 000 11 391 374 992 –150 625 008    

39. TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése    8 138 000 000   9 397 021 663  1 259 021 663    

40. TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  17 778 000 000 17 478 011 507 –299 988 493    

41. TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  13 727 000 000 13 837 700 931 110 700 931    

42. TOP-6.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése    2 917 000 000   2 916 694 150 –305 850    

43. TOP-6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés    7 102 000 000   7 618 988 503 516 988 503    

44. TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  19 681 000 000 18 989 072 954 –691 927 046    

45. TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  25 676 000 000 25 581 671 538 –94 328 462    

46. TOP-6.1.5-15
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés

 28 034 000 000 27 822 383 228 –211 616 772    

47. TOP-6.1.5-16
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés

 48 109 000 000 48 109 819 504       819 504    

48. TOP-6.2.1-15
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése

 19 743 000 000 19 768 098 249   25 098 249    
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49. TOP-6.2.1-16
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztése

 12 652 000 000 11 019 046 800 –1 632 953 200    

50. TOP-6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja    6 513 000 000   6 813 454 982 300 454 982    

51. TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása  33 233 000 000 36 607 663 474  3 374 663 474    

52. TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása  23 683 000 000 23 747 435 701   64 435 701    

53. TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések    7 910 000 000   7 527 954 951 –382 045 049    

54. TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések    6 759 000 000   6 758 595 014 –404 986    

55. TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés  26 246 000 000 26 248 878 737     2 878 737    

56. TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés  20 339 000 000 20 597 527 168 258 527 168    

57. TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  22 524 000 000 22 363 276 137 –160 723 863    

58. TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  20 910 000 000 21 645 951 890 735 951 890    

59. TOP-6.5.2-15
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

   2 904 000 000   2 903 985 962 –14 038    

60. TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése    5 789 000 000   5 788 660 635 –339 365    

61. TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése    9 829 000 000   9 476 877 002 –352 122 998    

62. TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése    4 283 000 000   4 179 257 326 –103 742 674    

63. TOP-6.6.2-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése    3 296 000 000   3 114 523 995 –181 476 005    

64. TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja    2 063 000 000   2 062 952 005 –47 995    

65. TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja    7 225 000 000   7 224 556 473 –443 527    

66. TOP-6.8.2-15
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében

 24 141 000 000 24 028 733 134 –112 266 866    

67. TOP-6.8.2-16
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében

   5 278 000 000   5 017 954 542 –260 045 458    

68. TOP-6.9.1-15
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok

   2 284 000 000   2 033 848 129 –250 151 871    

69. TOP-6.9.1-16
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok

   3 928 000 000   3 678 415 829 –249 584 171    

70. TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése    6 802 000 000   6 801 876 820 –123 180    

71. TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  22 767 000 000 19 761 408 803 –3 005 591 197    

72. TOP-6.5.1-19 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  18 110 000 000 17 265 138 508 –844 861 492    

Összesen 6 300 000 000    



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.


	A Kormány 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelete
	az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatainak integrációjával kapcsolatos további intézkedésekről és egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2022. (XII. 15.) MEKH rendelete
	a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 
13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról

	Az Országos Atomenergia Hivatal Elnökének 8/2022. (XII. 15.) OAH rendelete
	az Országos Atomenergia Hivatal elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről

	A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 19/2022. (XII. 15.) MK rendelete
	a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 42/2022. (XII. 15.) BM rendelete
	az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 29/2022. (XII. 15.) IM rendelete
	a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosításáról

	A Kúria Knk.V.39.541/2022/2. számú végzése
	a Kúria népszavazási ügyben hozott végzése 

	A köztársasági elnök 344/2022. (XII. 15.) KE határozata
	államtitkár felmentéséről és közigazgatási államtitkár kinevezéséről

	A köztársasági elnök 345/2022. (XII. 15.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 346/2022. (XII. 15.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1627/2022. (XII. 15.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

	A Kormány 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
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